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Professional Continental Cycling Team Topsport Vlaanderen - Baloise
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.
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

Jasper De Buyst blijft leider in wereldbeker omnium
07 december 2013 - UCI Track Worldcup / Wereldbeker piste #2, Aguascalientes (MEX.)
Jasper De Buyst heeft met succes zijn leiderstrui in de wereldbeker omnium verdedigd. In de tweede
manche op de piste in het Mexicaanse Aguascalientes pakte hij de tweede plaats. Het goud ging naar
de Australiër Luke Davison, brons was voor de Kazak Artjom Zacharov. De eerste WB-wedstrijd, in
Manchester, had Jasper gewonnen en als leider in de stand behoudt hij dus de witte trui.
Jasper opende donderdag met twee zevende plaatsen in de sprint met vliegende start en in de
puntenkoers over 30 kilometer. In de afvalling werd hij dan tweede werd. Vrijdag werd hij respectievelijk
5de, 10de en 3de in de individuele achtervolging, de scratch over 15 kilometer en de kilometertijdrit.
Vooral dat laatste nummer was sterk, Jasper reed met 1:02.325 een nieuw Belgische record met een
gemiddelde snelheid van 57.761km/h.
Donderdag reden Moreno De Pauw, Kenny De Ketele, Otto Vergaerde en Jonas Rickaert de kwalificaties
in de ploegenachtervolging. Ze klokten de negende tijd, 4.03.091, en bleven slechts 8 tienden van een
seconde boven het Belgisch record van vorig jaar. Moreno De Pauw werd vrijdag 8ste in de scratch.

Podium voor De Ketele - De Buyst in Zürich en Vanspeybrouck in Mol
02 december 2013 - Sixday-Nights Zürich (CH.) en benefietcross Boonen & Friends,
Mol (BEL.)
Op de valreep won Iljo Keisse met zijn Zwitserse maat Silvan Dillier de vierdaagse van Zurich. Samen
met ons duo Kenny De Ketele - Jasper De Buyst waren ze de enige twee ploegen die nog in de 0-ronde
stonden bij aanvang van de afsluitende ploegkoers. Kenny en Jasper hadden een royale voorsprong met

de punten maar in de slotkilometers wisten Iljo en Silvan een ronde te pakken. Spijtig voor ons duo, ze
stonden vanaf dat één aan de leiding in de stand. De Spanjaarden David Muntaner en Albert Torres
eindigden derde op drie ronden. Jasper en Kenny zijn intussen al vertrokken naar het Mexicaanse
Aguascalientes waar donderdag de tweede manche van de UCI Wereldbeker baanwielrennen start.
In het veldrijden was Pieter Vanspeybrouck weer op de afspraak tijdens de benefietcross Boonen &
Friends. De overwinning ging naar Zdenek Stybar voor Maarten Wynants en Pieter was een mooie
derde.

Genieten van de klasse van Jasper - respect en steun voor Gijs
24 november 2013 - Z6sdaagse Vlaanderen-Gent
Aan de zijde van Leif Lampater won Jasper De Buyst op zijn 20ste verjaardag de 73ste Lotto
Z6sdaagse Vlaanderen-Gent. In één van de recentste interviews op Sporza had Jasper De Buyst het
nog over het mooiste verjaardagscadeau, winnen in het Kuipke, en een tiental uren later was het zover!
Tegelijk was er veel steun en respect voor Gijs Van Hoecke. Zijn moeder Marijke verloor vanochtend de
ongelijke strijd tegen een lange ziekte maar Gijs zette door in deze moeilijke omstandigheden en werd
met Kenny De Ketele derde.
Jasper en Leif stonden er vanaf de eerste dag van deze editie van de Gentse six. Zij stonden vrijwel
steeds aan de leiding in de stand. Het wielerpubliek in het Kuipke leerde de klasse en het talent van
onze omnium specialist kennen. Iljo Keisse en Wim Stroetinga werden tweede, Kenny De Ketele en Gijs
Van Hoecke dus derde.
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Laurens De Vreese wint op het strand van De Panne
24 november 2013 - MTB Lotto Panne Beach Endurance
Laurens De Vreese won vandaag de negende editie van de Lotto Panne Beach Endurance, een
internationale strandrace voor mountainbikes waaraan jaarlijks massaal veel rijders aan deelnemen.
Laurens raakte al snel voorop en won solo.
Voor Laurens was dit het laatste optreden in ons Topsport Vlaanderen - Baloise truitje. Dat het ook een
zege werd maakt het zoveel mooier. Vanaf 1 januari koerst Laurens voor Wanty-Groupe Gobert, de
nieuwe pro-continentale wielerploeg van Hilaire Van der Schueren. Laurens reed dan 3 jaar voor onze
ploeg en komt zo ook op ons lijstje van doorstromers.

Jasper De Buyst en Leif Lampater blijven aan de leiding
22 november 2013 - Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent

Jasper De Buyst en Leif Lampater blijven ook na de derde dag van de Lotto Z6sdaagse VlaanderenGent aan de leiding. Enkel het duo Iljo Keisse - Wim Stroetinga volgt nog binnen dezelfde ronde, maar
Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke mankeren nog 1 puntje voor een bonusronde.
Verderop in de stand blijven Moreno De Pauw en Nicky Cocquyt het goed doen op de punten. En in de
Memorial Noël Foré - de toekomstzesdaagse - staan Jonas Rickaert en Otto Vergaerde stevig op kop.
Beide komen volgend jaar voor onze ploeg uit.

Deal tussen 2 partners van de ploeg: Baloise en Callant
22 november 2013 - Sponsornieuws
Callant Verzekeringen, de groep rond ondernemer Peter Callant (47), verwerft het Antwerpse kantoor
Hermes van verzekeraar Baloise Insuance en breidt hierdoor haar aanwezigheid in de regio AntwerpenKempen gevoelig uit.
De Brugse verzekeringsmakelaar is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste onafhankelijke
spelers in het domein van de professionele verzekeringsbemiddeling en dit zowel door strategische
overnames als via interne groei en vernieuwende productconcepten.
Lees hier het volledige persbericht.

De Buyst - Lampater al twee dagen aan de leiding
21 november 2013 - Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent
Straffe start van Jasper De Buyst en Leif Lampater in de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent, we zijn
twee competitiedagen ver en aan het eind van elk staat het Belgische-Duitse duo aan de leiding met 168
punten. Twee koppels volgen in dezelfde ronde: Keisse-Stroetinga met 142 punten en Kenny De Ketele
met Gijs Van Hoecke met 126 punten.
De Franse wereldkampioenen ploegkoers Kneisky Morgan - Brisse Vivien staan op één ronde met 91
punten en vanaf de 5de plaats staan de duo's al op 2 of meer ronden. Moreno De Pauw en Nicky
Cocquyt staan 13de maar scoren wel in de nevennummers, enkel de eerste vier ploegen hebben meer
punten.
Foto's van de openingsnacht vind je hier.
Een video met interviews tijdens de openingsnacht vind je hier.

Winst voor Kenny & Gijs in Amsterdam, Jasper met Iljo 3de in Grenoble
27 oktober 2013 - Zesdaagse van Amsterdam (NDL.) - Grenoble, 4-jours
Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke schreven zaterdagnacht de eindzege in de zesdaagse van
Amsterdam op hun naam. Met 282 punten hadden ze liefst 37 punten voor op het Duits-Nederlandse
duo Lampater-Kreder. De 4-daagse van Grenoble eindigde nog een paar uur later en hier werd Jasper De
Buyst met Iljo Keisse derde. Ze stonden 3 dagen aan de leiding maar de zege ging uiteindelijk naar de
Fransen Morgan Kneisky en Vivien Brisse.
Kenny en Gijs pakten in Amsterdam diep in de finale van de afsluitende ploegkoers 2 keer op rij een
bonusronde. Doordat ze comfortabel aan de leiding stonden voor wat de punten betreft konden ze de
sprints in de laatste 50 ronden aan zich voorbij laten gaan. Na de eerste van 5 sprints trokken ze in de
aanval. Ze namen als enige ploeg in 1 beweging 2 ronden en kwamen zo aan de leiding. Voor de
anderen was het meteen te laat om nog iets aan de situatie te doen. Ons Topsport Vlaanderen - Baloise
duo was uiteraard super tevreden. Gijs reed hier vorig jaar zijn eerste zesdaagse bij de profs en pakte
nu zijn eerste overwinning in dit circuit.

UCI Ranking Europe Tour: ploeg 3de en Van Staeyen 6de!
22 oktober 2013 - Teamnieuws
Vorig jaar waren we al super tevreden met de plaatsen van onze renners en ploeg in de laatst
gepubliceerde ranking voor de UCI Europe Tour. Toen nog als Topsport Vlaanderen - Mercator werden
we 12de op 126 ploegen en was Michael Van Staeyen 14de en eerste Belg op 1212 renners. Maar wat
dan gezegd van 2013: Topsport Vlaanderen - Baloise eindigt derde bij de ploegen en Michael is nu zelfs
zesde in het individuele rennersklassement! Kortom, 2013 was voor onze wegrenners een schitterend
jaar met enorm veel regelmaat en 10 overwinningen waarvan 9 in UCI koersen.
In de ploegenstand worden alle pro-continentale en continentale ploegen opgenomen, 126 in totaal.
Enkel Team Europcar en IAM Cycling eindigen voor ons. Individueel is de Oostenrijker Riccardo Zoidl
winnaar voor Bryan Coquard en Davide Rebellin. Michael komt als zesde amper 2 puntjes te kort tegen
de vijfde in de stand, Thomas Voeckler. In totaal werden 1202 renners opgenomen in de stand.
Hier vind je de UCI Ranking Europe Tour 2013.

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

Brons en 2 x 4de voor onze mannen
21 oktober 2013 - Europese kampioenschappen baanwielrennen 2013
Op het Europees kampioenschap baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn behaalde de Belgische
mannenploeg afgelopen weekend brons in de ploegkoers en vierde plaatsen in de puntenkoers en in het
omnium.
Vrijdag openden de Belgen met de zesde plaats in de ploegenachtervolging. Moreno De Pauw, Kenny
De Ketele, Jasper De Buyst en Gijs Van Hoecke waren de auteurs. De Italiaan Elia Viviani verlengde
later die dag zijn Europese titel in de puntenkoers. Kenny De Ketele en Jonas Rickaert reden deze
finale. Kenny werd vierde nadat hij niet mee was met een groep die kort voor het eind nog een
bonusronde nam. Zaterdag en zondag was Jasper De Buyst aan het werk in het omnium. Hij werd heel
knap 4de op amper één seconde en met hetzelfde puntentotaal als de winnaar van brons, de Ier Irvyne.

Jasper stond al op die vierde plaats na de eerste dag. Het goud in het omnium ging naar de Rus Viktor
Manakov, zilver was voor de Nederlander Tim Veldt.
Zondag was er de ploegkoers met daarbij onze voormalige wereldkampioenen Kenny De Ketele - Gijs
Van Hoecke en Moreno De Pauw - Otto Vergaerde. Die laatste 2 werden zevende, Kenny en Gijs
veroverden brons. De zege in de ploegkoers ging naar de Italianen Elia Viviani - Liam Bertazzo voor de
Spanjaarden David Muntaner - Albert Torres.

Michael Van Staeyen vijfde in klassieker
14 oktober 2013 - Paris-Tours Elite (FRA 1.HC)
Michael Van Staeyen spurtte zondag mooi naar de vijfde plaats in Parijs-Tours. John Degenkolb won de
klassieker in de massaspurt voor de Deen Michael Morkov en de Fransman Arnaud Démare. Tyler
Farrar was vierde.
Michael was tevreden met deze uitslag. Hij is momenteel al beste Belg in de UCI Europe Tour Ranking
en nu was hij beste Belg in deze klassieker. Na Michael hadden we nog Kenneth Vanbilsen op plaats
13, Laurens De Vreese als 21ste en Gijs Van Hoecke als 23ste. 'Lang geleden dat ik nog zo diep moest
gaan' twitterde Michael achteraf. Het was niet in het rood maar in het purper.
Vrijdag in Zwevezele Koers was er nog een tweede plaats voor Tim Declercq. De overwinning hier ging
naar de Nederlander Oscar Riesebeek.

Paris-Tours 2013: Michael Van Staeyen spurt naar 5de plaats (Photo © TDWsport.com)

Top 10 voor Van Staeyen en De Vreese
09 oktober 2013 - Binche-Chimay-Binche/Mémorial Frank Vandenbroucke (BEL 1.1)
Gisteren was de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg de snelste in Binche-Chimay-Binche Memorial Frank Vandenbroucke. Hij reageerde op een uitval van Greg Van Avermaet en wat later Björn
Leukemans op de laatste helling.

Leukemans op de laatste helling.
Voordien was er een vroege vlucht van 5 en nadien heel wat demarrages maar niemand raakte nog weg.
Op 2 kilometer van het einde ging dan Van Avermaet. Michael Van Staeyen werd nu 6de op 4
seconden, Laurens De Vreese 9de en Pieter Jacobs 12de.

Michel Van Staeyen 5de, Bouhanni wint
07 oktober 2013 - Tour de Vendée (FRA 1.HC)
De Fransman Nacer Bouhanni won zondag in eigen land de Tour de Vendée. Michel Van Staeyen
spurtte naar de vijfde plaats en Preben Van Hecke werd twaalfde.
Een kopgroep van 3 kleurde gedurende 130 kilometer de koers en onze ploeg werkte hard mee in de
achtervolging. Op het venijnige plaatselijke circuit zat Preben Van Hecke dan weer goed vooraan in de
koers. In de finale volgden nieuwe demarrages maar de spurtersploegen zorgden voor een hergroepering
ter hoogte van de rode vod. Ik zat iets te ver in de laatste bocht, zo twitterde Michael achteraf, anders
was podium mogelijk geweest. Nu werd hij dus vijfde.

Ereplaatsen voor Laurens De Vreese (6) en Kenneth Vanbilsen (7) in eindstand
07 oktober 2013 - Tour de l’Eurométropole(BEL 2.1)
Jens Debusschere (Lotto-Belisol) heeft de vierdaagse Eurométropole Tour op zijn naam geschreven.
Debusschere was de beste in de massaspurt na rit 1, kwam meteeen aan de leiding in de stand en bleef
daar. Onze ploeg deed het prima. Kenneth Vanbilsen pakte drie top tien plaatsen, waaronder een mooie
derde plaats in rit één, en eindigde zevende in de eindstand. Laurens De Vreese sprokkelde op de
laatste dag bonificaties in tussenspurten wat hem de zesde plaats in de eindstand opleverde. Jelle
Wallays reed zich dagelijks aanvallend in de kijker en pakte één keer de prijs van de strijdlust.
Alle ritten van deze Eurométropole Tour, voorheen gekend als Franco Belge, eindigden in een
massaspurt. Debusschere haalde het in die eerste rit voor Nikolas Maes (Omega Pharma-Quick.Step)
en Kenneth. Jelle was mee in de kopgroep van de dag die na 50 kilometer tot stand kwam en werd
beloond met de prijs van de strijdlust. John Degenkolb haalde het in rit 2. Een sterk uitgedund peloton
bood zich aan maar een aantal van onze renners verloor tijd doordat ze opgehouden werden door een
val op een kilometer van de finish. Daarbij Jelle die na rit 1 toch zesde stond in de stand. In rit 3 was
Tyler Farrar de snelste. Gijs Van Hoecke reed een tijdje in de aanval en op minder dan 10 kilometer ging
ook Jelle nog eens. Kenneth werd hier achtste in de spurt. John Degenkolb tot slot was nog eens de
snelste in de slotrit. Kenneth spurtte nu naar de vijfde plaats terwijl Laurens uithaalde met winst en een
tweede plaats in tussenspurten wat hem 5 bonificatieseconden opleverde. Beide renners eindigden
daarmee mooi in de top 10: Laurens 6de en Kenneth 7de. Jelle eindigt ook tweede in het
bergklassement.

Jasper De Buyst wint omnium, Kenny De Ketele tweede
05 oktober 2013 - 3 Jours d’Aigle (Ch.)
Nieuwe overwinning op de piste: Jasper De Buyst stak gisterenavond tijdens de 3 jours d'Aigle het
omnium op zak. Met Kenny De Ketele op de 2de plaats noemen ze dat daar een cleansweap! Mooi,
proficiat! (later meer).

Van Staeyen 4de op leegloper door veiligheidsspeld
04 oktober 2013 - Sparkassen Münsterland Giro (GER 1.1)
Michael Van Staeyen is mee in een kopgroep die voorop blijft tot de finish maar krijgt op 2 kilometer van
de finish een veiligheidsspeld in de achterband, kan niet meesprinten en eindigt 4de op een leegloper.

Wie dat scenario voorspelt wordt gek verklaard. Het gebeurde donderdag in de Münsterland Giro waar de
Nederlander Jos Van Emden.
Winst voor Michael zat er wel niet in, aldus sportdirecteur Hans De Clercq na afloop van de wedstrijd,
maar zeker wel een podium. In de finale werd er slag om slinger gedemarreerd en dat de vier niet gingen
sprinten voor de zege was verwacht. Van Emden, ooit nog Nederlands kampioen tijdrijden won solo. De
kopgroep kwam tot stand op 50 kilometer van de finish. Tom Veelers werd tweede, Iljo Keisse derde.
Hier de foto die Michael zelf via twitter verspreidde.

Podiumplaats voor Eliot Lietaer
30 september 2013 - Gooikse Pijl (BEL 1.2)
Hij was out met een ingewikkelde sleutelbeenbreuk na een valpartij begin mei, moest 2 operaties
operaties ondergaan en lang revalideren. Maar sinds eind augustus kon hij weer koersen en zondag
werd hij 3de in de Gooikse Pijl: proficiat Eliot Lietaer!
Eliot was mee in een groepje van vier dat uit de greep van het peloton wist te blijven. De Noor Vegard
Robinson Bugge haalde het in de spurt. Eerder in de koers reed ook Jasper De Buyst een tijdje solo in
de aanval, en Kenneth Vanbilsen met twee medevluchters. De groep met Eliot en Vegard Robinson
Bugge raakte in de slotronde weg.

Waeytens 32ste in WK U23 - ploeg schuift op in UCI ranking
28 september 2013 - UCI Wereldkampioenschappen op de weg, wegrit U23, Firenze
(ITA WK)
Zico Waeytens werd vrijdag 32ste en tweede Belg in het WK voor beloften in Firenze. Zico eindigde op
4’21” van de Sloveen Matej Mohoric die won op indrukwekkende wijze. Zico, goed maar niet super, was
ontgoocheld want had hier meer van verwacht.
Onze ploeg Topsport Vlaanderen - Baloise schoof in de UCI ranking voor ploegen uit de Europe Tour op
naar de vierde plaats. Voor ons staan nog Team Europcar, IAM Cycling en Androni Giocattoli Venezuela. In de individuele ranking is Michael Van Staeyen 16de en eerste Belg. Pieter Jacobs staat
25ste en is tweede Belg.

Van Hecke wint in Berlare, Van Staeyen 8ste in Lichtervelde
27 september 2013 - Omloop vh Houtland Lichtervelde (BEL 1.1) - Memorial Fred De
Bruyne Berlare (BEL.)
Preben Van Hecke won donderdag in Berlare de Memorial Fred De Bruyne. Net als vorige week in de
Grand Prix de la Somme zette hij van ver de sprint in en haalde hij het licht afgescheiden. Woensdag in
Lichtervelde werd Michael Van Staeyen 8ste in de Omloop van het Houtland.
Voor Preben was dit al de derde overwinning van het seizoen. Voor Topsport Vlaanderen - Baloise staat
de teller nu op 10, met daarbij 8 UCI koersen. Mooi in Berlare was ook de tweede plaats van Jasper De
Buyst. In Lichtervelde kregen we een massaspurt en die werd gewonnen door Marcel Kittel.

Opdracht volbracht: Topsport Vlaanderen - Baloise 22ste
22 september 2013 - UCI Wereldkampioenschappen op de weg, ploegentijdrit, Firenze
(ITA WK)
Tevredenheid alom na afloop van het WK ploegentijdrit voor merkenploegen zondagnamiddag in Firenze.
Vorig jaar gingen we voor een stek ergens tussen 22 en 25 en werd het 25, dit jaar wilden we gewoon
beter doen en dat is gelukt, we werden 22ste. Van de Worldtour ploegen bleven er 18 voor ons, en
daarna volgden drie concurrenten uit de UCI Europe Tour. Topsport Vlaanderen - Baloise werd 22ste en
we hielden 1 Worldtour ploeg achter ons.
Omega Pharma-Quick Step verlengde zijn wereldtitel nadat ze de Australiërs van Orica Greenedge 81
honderdsten van een seconde versloegen. En dat over een afstand van 57,20 kilometer! Topsport
Vlaanderen - Baloise had op 5 seconden na 5 minuten meer nodig. Maar de prestatie is knap, iedereen
gaf alles en ging bijzonder diep. We waren de enige gekwalificeerde Belgische niet-worldtour ploeg en
moesten slechts 3 ploegen uit de Europe Tour laten voorgaan: het Rabobank Development Team, het
Sloveense Adria Mobil en de Polen van CCC Polsat Polkowice. Op de snelste van die 3 gaven we geen
30 seconden toe. Het vele voorbereidende werk heeft in elk geval opgebracht.

Opdracht volbracht dus, maar sportdirecteur Walter Planckaert had al een nieuw plan klaar voor het
vervolg van het seizoen. In de ranking van de Europe Tour stonden we op 25 augustus 10de maar door
de prestaties van de afgelopen weken gaan we daar een grote sprong voorwaarts maken. Zo kreeg de
nieuwe doelstelling vorm: gaan voor top 3 in de eindstand van de UCI Europe Tour. Met dit soort
adelbrieven kunnen we immers sterk scoren bij organisatoren van interessante wedstrijden en zo een
stek op hun startlijst versieren.

Topsport Vlaanderen - Baloise in actie tijdens WK ploegentijdrit (Foto © TDWsport.com)
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Topsport Vlaanderen - Baloise in actie tijdens WK ploegentijdrit (Foto © TDWsport.com)

Arnaud Démare en Sep Vanmarcke weekendwinnaars
22 september 2013 - Grand Prix d’Isbergues - Pas de Calais (FRA 1.1) & GP Impanis Van Petegem (BEL 1.1)
Arnaud Démare won zondag in Frankrijk de GP d'Isbergues. In de massasprint vloerde hij John
Degenkolb (Argos-Shimano) en Jempy Drücker (Accent Jobs-Wanty). In de kopgroep van de dag was
Greg Van Avermaet de opvallende aanwezige. Met drie medevluchters liep hij uit tot 6'30" op het
peloton. De ploegen van de spurters - Europcar, FDJ en Argos - controleerden daar. In de laatste 40
kilometer reed Van Avermaet zijn medevluchters één voor één uit het wiel. Op 4 kilometer van de finish,
na een vlucht van 194 kilometer, werd hij gegrepen. Eliot Lietaer en Sander Helven eindigden in het
peloton. Zaterdag was Sep Vanmarcke primus in de GP Impanis - Van Petegem. Na 197 kilometer
tussen Brakel en Haacht was Vanmarcke in een sprint sneller dan zijn medevluchter, de Nederlander
Pieter Weening.

Klaar voor het Wereldkampioenschap ploegentijdrit van zondag
20 september 2013 - UCI Wereldkampioenschappen op de weg, ploegentijdrit, Firenze
(ITA WK)
Het is zover, voor het tweede jaar op rij kan onze ploeg deelnemen aan het WK-ploegentijdrit voor
merkenploegen op de weg. Deze discipline staat sinds vorig jaar op het programma van de UCI
Wereldkampioenschappen en is voor onze ploeg één van de topdoelstellingen van het jaar. Jelle
Wallays, Pieter Jacobs, Gijs Van Hoecke, Laurens De Vreese, Pieter Vanspeybrouck en Arthur
Vanoverberghe rijden de tijdrit zondagnamiddag in en rond het Toscaanse Firenze. De afstand bedraagt
57,20 kilometer.
In tegenstelling tot vorig jaar wisten we ons dit jaar veel sneller zeker van deelname aan deze

ploegentijdrit. We moesten ons daarvoor eerst kwalificeren op punten die we kunnen verdienen in de UCI
koersen tijdens het jaar. Concreet, top 20 halen in de Team-ranking van de UCI European Tour halfweg
augsutus 2013 was nodig. Maar dat was niet echt een probleem, in 2013 stonden we steeds ergens
tussen de 5de en 12de plaats in die ranking. In vergelijking met 2013 waren we dan ook al veel vroeger
gestart met de specifieke voorbereidingen en trainingen van deze discipline, inclusief testen op het
circuit van Zolder. Nu rest ons nog onze zes strijders aan te moedigen en veel succes te wensen in
deze prestigieuze maar loodzware discipline.

Preben Van Hecke pakt vlot zijn 2de zege in UCI koers dit jaar
20 september 2013 - Grand Prix de la Somme Conseil Général (FRA 1.1)
Preben Van Hecke won vandaag de Grand Prix de la Somme-Conseil Général. Met nog dik 500 meter te
gaan demarreerde Preben vanuit een kopgroep van 11 en aan de finish hield hij 5 meter over.
De Grand Prix de la Somme-Conseil Général ging over 201,8 kilometer tussen Abbeville en Poix-dePicardie. We kregen een snelle start tot na een 30-tal kilometer zich een kopgroep vormde van 23 man.
Vrijwel alle ploegen waren mee en het peloton raakte ver achterop. Voor onze ploeg was Preben mee.
Radio Tour meldde ook de aanwezigheid van Kevin De Jonghe in de kopgroep maar dat werd later
herroepen. Richting finale viel de kopgroep uiteen en we kregen een duo voorrop gevolgd door een 12-tal
renners. Preben had overigens een tijdje tussen het kopduo en het achtervolgend groepje gereden. Met
nog een 4-tal kilometer te gaan werden de 2 gegrepen en hadden we vooraan nog 11 renners. Preben
zette aan een stuk voorbij de rode vod, sloeg een kloof en hield vol tot de finish. Voor Preben was dit na
winst in de Antwerpse Havenpijl begin augustus de tweede zege dit jaar in een UCI koers.
Voor Kevin De Jonghe en Thomas Sprengers was dit de dag van hun comeback na zeer lange
afwezigheid. Kevin was out door een breuk aan de heupkom en Thomas door klierkoorts. Voor hen telt
vooral dat ze dit seizoen nog wat kunnen koersen om nadien volop mee te kunnen in de voorbereiding
op het volgende seizoen.

Debusscherere wint massaspurt, Van Staeyen derde
20 september 2013 - Kampioenschap van Vlaanderen, Koolskamp (BEL 1.1)
Jens Debusscherere won vrijdag in Koolskamp het Kampioenschap van Vlaanderen. In de massasprint
haalde hij het voor Baptiste Planckaert en onze Michael Van Staeyen. In deze wedstrijd van categorie 1
moesten de renners 192 kilometer afleggen, verdeeld over 16 ronden van 12 kilometer. Met nog een 12tal ronden te gaan kregen we een kopgroep van 4 met daarbij Tim Declercq. Hun maximale voorsprong
liep op tot net boven de 3 minuten. Het peloton hield de vluchters binnen bereik en met nog ongeveer 5
kilometer te gaan was er de hergroepering.

Zico schitterend 7de = klaar voor het WK U23
19 september 2013 - Grand Prix de Wallonie (BEL 1.1)
Fanstastische prestatie van Zico Waeytens gisteren in de GP van Wallonië. Zico zat mee in een
achtervolgend groepje van drie dat 22 seconden na 3 leiders begon aan de slotklim van de Citadel in
Namen. Het peloton volgde nog 24 seconden later. Jan Bakelants won en vanuit het peloton kon enkel
de jonge Nederlander Tom Dumoulin Zico nog remonteren. Zico werd zo heel mooi zevende op 18
seconden van de winnaar.
De GP van Wallonië 2013 kende niet het typische verloop van andere jaren. Vroege vluchters werden
dan gegrepen bijna aan de voet van de citadel. Dit jaar werd de vroege vlucht - een groep van 10 man al gegrepen met nog meer dan 30 kilometer te gaan. Van onze ploeg was niemand mee in die
ontsnapping, zodat er gewerkt moest worden. Een moeilijk moment was er toen zelfs in deze koers
waaiervorming het peloton uiteensloeg. Uiteindelijk kregen we een groter peloton waaruit Jan Bakelants,
Mathias Frank en Thomas Voeckler ontsnapten. Op 10 kilometer van de finish begon Zico in het spoor
van Michal Kwiatkowski te achtervolgen en zij kregen verderop nog het gezelschap van Florian Vachon.
Met de citadel in zicht reden nog enkele renners weg uit het peloton maar Zico hield mooi stand en

eindigde dus zevende. Heel knap en belangrijk met het oog op het WK bij de beloften U23 dat op
zaterdag 28 september gereden wordt in Firenze: Zico is er klaar voor!

Jarl Salomein tweede, Brian Van Goethem wint.
18 september 2013 - Textielprijs Vichte (Bel.)
Jarl Salomein werd gisteren na een mooie actie in de slotronde tweede in de Textielprijs Vichte. De
overwinning ging naar de Nederlander Brian Van Goethem.
170 rennres namen de start in Vichte, de wedstrijd ging over een afstand van 144 kilometer verdeeld
over 12 ronden van elk 12 kilometer. Onze ploeg had 10 man bij de deelnemers. Door de smalle wegen
en opkomende wind kregen we weer een helse start, na 2 uur wedstrijd bedroeg de gemiddelde snelheid
45,7 per uur. Achteraan stond de deur weer open maar onze renners bleven zeer attent en geen enkele
vlucht vertrok zonder 1 tot 2 renners van Topsport Vlaanderen - Baloise.
Na 30 kilometer kon er eindelijk eens een groepje een kloof slaan. Met 7 waren ze weg en in schijfjes
groeide dit uit tot een kopgroep van 19 met daarbij voor ons 4 renners: Pieter Vanspeybroeck, Kenny De
Ketele, Kenneth Vanbilsen en Gijs Van Hoecke. Tot aan kilometer 100 schommelde de voorsprong van
deze groep tussen 50 seconden en 1'05". Pieter was intussen vooraan door materiaalpech wel
weggevallen. Na een stevige reactie vanuit het peloton, met voorop team Jo Piels die niemand mee
hadden ondanks 15 man aan de staart, kwam het tot een hergroepering na ongeveer 120 kilometer
koers. Net voor die samensmelting konden echter 2 renners nog ontsnappen uit de kopgroep: Brian Van
Goethem en Jérôme Baugnies. Zij namen snel 30 seconden voorsprong en bij het ingaan van de laatste
ronde waren er dat nog steeds 25.
Dit was het moment voor Jarl om in de achtervolging te gaan, hij kreeg daarbij het gezelschap van
Legley Matthias. Het duo kwam steeds dichter en helemaal aan het eind kon Jarl nog solo de kloof
overbruggen. Op 500 meter van de finish sloot hij aan en hij trok meteen door maar verderop viel hij
compleet stil en op de finish wered hij nog gegrepen door Brian Van Goethem. Hoe dan ook, knap
gereden, en lastig ook door de regen die in het laatste uur met bakken uit de hemel viel. Veel renners
hadden dan ook last van onderkoeling na de wedstrijd.

Collectief sterke prestatie van onze renners
15 september 2013 - Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven (BEL 1.1)
Bert de Backer won zondag de GP Jef Scherens - Rondom Leuven. In een spurt met drie haalde hij het
voor Sep Vanmarcke en Leuvenaar Jasper Stuyven. Onze ploeg reed collectief een sterke wedstrijd en
had Jelle Wallays als zevende op 11 seconden in de top 10. Jasper De Buyst was mee in de vroege
vlucht.
Veel wijzigingen in verband met deze editie van de Grote Prijs Jef Scherens, de wedstrijd staat in
vergelijking met vorige jaren 2 weken later op de kalender en werd door vele wegenwerken in en rond
Leuven op een sterk gewijzigd parkoers verreden. Het peloton trok richting Druivenstreek voor enkele
lussen in de omgeving van Huldenberg en nadien volgden er acht plaatselijke ronden van 11,5 kilometer
in Leuven. De Wijnpers en Keizersberg bleven gelukkig nog wel berijdbaar, en de aankomst bleef op de
Bondgenotenlaan.
Al kort na de start vormde zich een kopgroep van 4 met daarbij Jasper De Buyst. Op het plaatselijke
parcours werden ze na de eerste beklimming van de Wijnpers ingelopen, maar Jasper ging nog een tijdje
alleen door. Nadien kregen we vooraan in de koers steeds wisselende situaties, groepjes met een
handvol seconden voorsprong op het peloton, terwijl achteraan de deur open stond. Onze renners lieten
zich volop gelden in deze battle op de Wijnpers en de Keyzersberg. Na een 4-tal plaatselijke ronden
hadden we even 3 man mee voorop in een groep van 9: Sander Helven, Pieter Jacobs en Jelle Wallays.
In de finale vormde zich dan de kopgroep van 3 met De Backer, Vanmarcke en Stuyven. Jelle werd nog
zevende, en op 32 seconden hadden we Sander Helven als 16de, Preben Van Hecke als 19de en Pieter
Jacobs op de 20ste plaats.

Sander Helven gaf zich helemaal (foto: Erik Van Breugel - http://www.cyclingmoments.com)

Jelle Wallays, laatste keer Wijnpersberg (foto: Erik Van Breugel - http://www.cyclingmoments.com)

Arthur Vanoverberghe vijfde, Egidijus Juodvalkis wint

15 september 2013 - De Kustpijl (BEL 1.2)
De Litouwer Egidijus Juodvalkis van Crelan-Euphony won zaterdag in Knokke-Heist de Kustpijl. In de
spurt haalde hij het van zijn vier medevluchters. Arthur Vanoverberghe was mee en werd vijfde.
De wedstrijd ging over een afstand van 182,5 kilometer verdeeld over 1 grote ronde van 78 kilometer en
11 ronden van 9,5 kilometer. Na 140 kilometer zat alles vooraan samen maar voordien hadden nogal wat
van onze renners zich ferm moeten reppen om een scheve situatie recht te zetten. Verderop raakte de
kopgroep van 5 weg na een aanval van de Fransman Florian Sénéchal. Artur probeerde in de finale nog
solo te gaan. Michael Van Staeyen werd 18de.

Winst in het omnium (Jasper), de ploegkoers (Kenny & Jasper) en de
puntenkoers (Kenny)
08 september 2013 - UCI International Belgian Open, Gent (BEL.)
Onze pistiers komen op toerental, afgelopen weekend presteerden ze sterk tijdens de International
Belgian Open UCI meeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent. Jasper De Buyst won
overtuigend het omnium, en samen met Kenny De Ketele won hij nadien nog de ploegkoers. Kenny won
op vrijdag ook de puntenkoers en Dominique Cornu werd zaterdag 2de in de individuele achtervolging.
Jasper en Tim Mertens reden in Gent het omnium. Vrijdag won Jasper de afvalling en de puntenkoers
en zaterdag haalde hij het in de individuele achtervolging en de scratch. In de 1000m. tijdrit en in de
'flying lap' was Jasper telkens derde. In de eindstand haalde hij het voor de Nederlander Tim Veldt en de
Brit Jonathan Dibben.
In de ploegkoers zaterdag werden Tim Mertens en Jonas Rickaert tweede, voor Mark Cavendish en
James McCallum.
Binnenkort volgen nog meer foto's van deze meeting.

Kenny De Ketele aan het eind van de ploegkoers (Foto © Erik Van Breugel - cyclingmoments.com)

Tim Mertens wacht zijn beurt af (Foto © Erik Van Breugel - cyclingmoments.com)

Podium omnium met Jasper De Buyst (Foto © Erik Van Breugel - cyclingmoments.com)

Met Laurens De Vreese (zaterdag) en Sander Helven (zondag) in de aanval

08 september 2013 - Brussels Cycling Classic (BEL 1.HC) en GP de Fourmies (FRA
1.HC)
Daar waar onze wegrenners dit weekend aan de start verschenen ging de overwinning naar André
Greipel (Brussels Cycling Classic) en Nacer Bouhanni (GP de Fourmies). Telkens kregen we een
massaspurt. Laurens De Vreese zaterdag en Sander Helven zondag waren op post in de kopgroep van
de dag.
In beide koersen kregen we een kopgroep van zes man, maar de sprintersploegen behielden de
controle. Er waren helaas geen ereplaatsen voor onze renners, zij werden opgehouden door valpartijen in
de finale. Michael Van Staeyen was zaterdag 23ste, Zico Waeytens zondag 30ste.

Morgen en zaterdag tegen Cavendish op de piste
05 september 2013 - UCI International Belgian Open Gent
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013 vindt er in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent
een internationale pistemeeting (UCI klasse 1) plaats. Deze internationale UCI pistemeeting is de laatste
kans om UCI-punten te behalen met het oog op de kwalificatie voor deelname aan de
Wereldbekermanches Piste 2013/2014.
Enkele internationale toppers, waaronder Mark Cavendish, Jonathan Dibben en de Ierse wereldkampioen
Scratch Martyn Irvine hebben reeds hun komst bevestigd. Kenny De Ketele, Jasper De Buyst
(Europees kampioen U23 Omnium), Tim Mertens en Dominique Cornu zullen van de partij zijn.

Onze pistiers zitten intussen ook niet stil
01 september 2013 - UCI Track GP Poland
Onze pistiers zitten intussen ook niet stil, zij trokken dit weekend naar Polen voor de GP aldaar, een
'international UCI track event'. Tim Mertens won er de puntenkoers en Jasper De Buyst werd tweede in
het omnium.
Het moet niet simpel geweest zijn voor Tim Mertens, die puntenkoers over 30 kilometer. Na 10 ronden
kwam hij ten val. Nadien was het 'pijn verbijten', 'tussen de kader hangen' en 'niet afgeven', zo liet hij
zelf weten via twitter. Maar de 1ste plaats was dus wel voor hem, met een gemiddelde snelheid van
49,09 km/uur. In het omnium werd Jasper De Buyst tweede. Hij won twee onderdelen: de afvalling en de
scratch. In de sprints werd hij gelanceerd door Kenny De Ketele die zelf vijfde werd. De overwinning in
het omnium ging naar de jonge Deen Casper Michael Folsach. Op 13 juli was die nog tweede na Jasper
op het EK omnium U23.

Pieter Jacobs wint na solo van 20km., Michael Van Staeyen 2de
01 september 2013 - Schaal Sels (BEL 1.1)
Twee dagen na Jelle Wallays zorgde Pieter Jacobs voor nieuw succes, en dat na opnieuw een sterk
nummer! Pieter won na een solo van 20 kilometer in en rond Merksem de 88e Schaals Sels. Michael
Van Staeyen was kort daarop de snelste van een achtervolgend groepje en werd dus tweede. Voor
Pieter is dit zijn tweede overwinning van het seizoen, in maart won hij al de Omloop van het Waasland.
Twintig ploegen brachten samen 144 renners aan de start voor deze wedstrijd over 200 kilometer. Onze
mannen namen heel wat werk op zich om een vroege vlucht van 4 te neutraliseren. Na 74 kilometer
koers was de hergroepering dan al een feit. Kort daarop vormde zich een kopgroep van 7 met Zico
Waeytens maar nu zorgden de mannen van Crelan - Euphony voor de hergroepering, 127 kilometer ver
waren we toen. Zes kilometer verder reed 11 man weg uit het peloton en nu hadden we Pieter Jacobs en
Tim Declercq mee. Toen zijn op het punt stonden om ingelopen te worden ging Pieter alleen door. Vanuit
de achtergrond kwamen enkele nieuwe renners aansluiten bij overblijvers uit de kopgroep en zo vormde
zich een nieuw groepje achtervolgers met daarbij Michael Van Staeyen. Andere renners in die groep
waren Gerald Ciolek, Kris Boeckmans, Baptiste Planckaert, Gorik Gardeyn en niet te vergeten, nog

steeds Tim. Pieter won dus, Michael werd mooi tweede, Planckaert was derde en Tim eindigde
negende.

Foto: https://twitter.com/guyvermeiren

Helaas niet Wallays, wel Tjallingi en Maes
31 augustus 2013 - World Ports Classic (NED 2.1)
Helaas geen eindoverwinning voor Jelle Wallays vandaag in de World Ports Classic. Jelle reed goed en
hield stand in een peloton dat steeds meer uitgedund raakte maar na een kasseistrook op een 30-tal
kilometer van de finish vormde zich in schuifjes een kopgroep van 15 zonder renners van onze ploeg en
de juiste trein was vertrokken.
Rit 2 ging dus van Rotterdam naar Antwerpen over 191 kilometer. Jelle had voordien al een aantal keren
wat gaatjes gedicht en na die kasseistrook die 'a bloc' werd genomen moesten heel wat renners even de
benen stil houden. Op dat ogenblik vormde zich achter de reeds ontsnapte Lars Bak die groep van 15,
aanstoker was Reinier Honig. Er kwam snel organisatie, Bak werd bijgehaald en in de finale raakte
Maarten Tjallingi weg. Met een voorsprong die schommelde tussen 10 en 20 seconden reed hij de
laatste 10 kilometer richting finish om uiteindelijk solo te winnen. Sterk nummer van Tjallingi, op 3
seconden won Frédérique Robert de spurt voor de 2de plaats voor Nikolas Maes, die de eindzege op
zak steekt. Het peleton met Jelle was intussen kompleet stilgevallen en eindigde op 8 minuten. Hoe dan
ook, Jelle boekte vrijdag een schitterende overwinning en de problemen onderweg met het parcours
doen daar helemaal geen afbreuk aan.

Slechts 1 renner op podium na rit 1: Jelle Wallays
30 augustus 2013 - World Ports Classic (Ned - Bel 2.1)
Fantastische dag voor Jelle Wallays in de World Ports Classic 2013 vandaag: hij won solo de eerste rit
en pakte alle truien! Het peloton met de spurters kwam 26 seconden te laat. Jelle voert de stand aan
met 28 seconden voorsprong en heeft uitzicht op de eindzege in deze tweedaagse rittenwedstrijd heen
en weer tussen Antwerpen en Rotterdam.
Er stond dus maar 1 renner op het podium na die eerste rit: Jelle Wallays. Hij staat aan de leiding in de

stand, het puntenklassement en het jongerenklassement. In dat laatste hebben we bovendien Kenneth
Vanbilsen op 2 en Michael Van Staeyen op 3. En met Kenneth op 4 en Michael op 11 in het algemene
klassement staat Topsport Vlaanderen - Baloise ook aan de leiding in de ploegenstand. Kenneth heeft
dat goede klassement te danken aan winst in de tweede tussenspurt. Samen met Jelle zat hij in de
kopgroep van 5 die zich kort na de eerste tussenspurt vormde. Andere renners vooraan waren Rathe,
Honig en Van Melsen.
De voorsprong liep op tot 3'20" en schommelde nadien hevig op en af door problemen met het parcours.
Eerst stonden de koplopers een tijdje stil aan een open brug, en verderop was er een wegvergissing aan
een rond punt waardoor de voorsprong weer opliep. Jelle liet zijn medevluchters intussen in de steek en
met nog 20 kilometer te gaan had het peloton hem weer binnen bereik. Maar Jelle bijhalen dat deden ze
niet.
Voor morgen in rit 2 is het wel afwachten wat het gaat geven met de wind, de World Ports Classic is en
blijft immers een waaierkoers. De mannen van Topsport Vlaanderen - Baloise zullen er alles aan doen.
Intussen kunnen ze bij Wallays vieren, één week geleden nog werd de jonge Jens Belgisch Kampioen
op de weg bij de beloften.
Hier vind je 30 foto's van deze rit.

Top 10 voor Tom, Yves en Pieter
26 augustus 2013 - Chateauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux (FRA 1.1)
De jonge Fransman Bryan Coquard (Team Europcar) won zondag in eigen land de Chateauroux Classic.
In de spurt haalde hij het voor de Italianen Gavazzi (Androni - Venezuela) en Chicchi (Vini Fantini).
Daarna volgden voor onze ploeg Tom Van Asbroeck en Yves Lampaert. Pieter Vanspeybrouck werd
zevende , Jarl Salomein 15de en Tim Mertens 17de. We hadden zo 3 man in de top 10 en wonnen het
ploegenklassement. Onze wederoptredende renners Dominique Cornu en Eliot Lietaer raakten betrokken
bij valpartijen, gelukkig zonder veel erg.
De Chateauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux 2013 stond voor 200 kilometers verdeeld over een
grote lus van 163 km gevolgd door 5 ronden van 7km. Sportdirecteur Andy Missotten had onze renners
gevraagd om van bij de start attent te zijn voorin. De wedstrijd ging snel van start en na 25 kilometer
ging een kopgroep van 4 ervandoor. Ze namen snel 6 minuten waarop de grote Franse ploegen de
snelheid in het peloton regelden en zo alles onder controle hielden. Tijdens de 6 beklimmingen onderweg
slonk de voorsprong steeds, en na 140 kilometer koers werden ze gegrepen.

Vijf kilometer verder raakte Dominique betrokken in een massale valpartij van een 25 tal renners. Na wat
oplapwerk kon hij opnieuw de fiets op tot aan het plaatselijk circuit, 15 kilometer verder. Bang moment
dus wel voor Dominique, hij kwam er met de schrik vanaf en reed toch weer 165 wedstrijdkilometers.
Na 150 km werd de koers volledig open gebroken op een lange strook met zijwind en zaten al onze
andere renners heel attent in de groep die ging strijden voor de dikste prijzen op het plaatselijk circuit.
Het ging super hard en ontsnappen was onmogelijk. Wie toch probeerde kreeg maximum 15 seconden.
Bij het ingaan van de laatste ronde was er nog een massale valpartij en nu lag dus Eliot Lietaer erbij.
Gelukkig kon ook hij na controle opnieuw vertrekken voor de laatste 7 kilometers en na meer dan 3
maanden inactiviteit reed Eliot zo zijn eerste 200 koerskilometers.
In de finale reden onze 6 andere renners heel mooi vooraan in het peloton, als tweede ploeg, net achter
de Vini Farnese spurttrein voor Chicci. Knap werk van onze jonge mannen, mooi om zien. In de laatste
kilometer op een licht hellende strook werden beide teams wat overruled door de teams Androni
Giocattoli en Bardiani Valvole maar ze boden voldoende weerwerk om zich eruit te wringen met het
gekende resultaat als gevolg, zie ook op de photofinish hieronder.

Sterke Wallays voorop tot diep in de finale
24 augustus 2013 - Dutch Food Valley Classic (NED 1.1)
Elia Viviani (Cannondale) won gisteren in een massaspurt de Dutch Food Valley Classic, voorheen
gekend als Veenendaal-Veenendal. De andere podiumplaatsen gingen naar Danilo Napolitano en Kenny
van Hummel. Michael Van Staeyen werd achtste, Kenneth Vanbilsen negende. Jelle Wallays was sterk
in de ontsnapping van de dag en werd pas op 3 kilometer van de finish gegrepen.
De wedstrijd werd gereden op een nieuw en lastiger parcours maar toch kregen we dus weer een
massaspurt. Jelle Wallays was mee aanstoker van een vroege vlucht van 10. Verderop kwam nog 4
man aansluiten met daarbij Tim Declercq. Toen het peloton op weg naar de finale weer dichter kwam
gingen vanuit de kopgroep Jelle en de Brit Mark McNally (AN Post Chain reaction cycling team) aan de
haal. Zij werden op drie kilometer van het einde gegrepen.

Ereplaats voor Laurens De Vreese
24 augustus 2013 - Lombardische drieluik (ITA)
Sportdirecteur Hans De Clercq en acht renners waren deze week op post in de wedstrijden van het

Lombardische drieluik. Laurens De Vreese pakte er een tiende plaats in de Coppa Bernocchi en Tim
Mertens reed zich aanvallend in de kijker in de Coppa Agostoni. De eindzege in het Lombardische
drieluik ging naar Simone Ponzi.
De eerste wedstrijd van het Lombardische drieluik was de Coppa Agostoni. Tim Mertens trok mee in de
vlucht van de dag. Gaandeweg vielen er vooraan renners weg. In de finale waren ze alle gegrepen en
Filippo Pozzato (Lampre-Merida) was de snelste. Met zijn 38ste plaats was Tim nog de dichtste finisher
van onze renners. Eén dag later eindigde de Coppa Bernocchi in een spurt die werd gewonnen door
Sacha Modolo (Bardiani Valvole-CSF Inox) voor Roberto Ferrari (Lampre-Merida). Op de slotdag won
Kristijan Durasek (Lampre-Merida) de Tre Valli Varesine. Met twee overwinningen en een tweede plaats
maakte Lampre hier een goede beurt maar het was Simone Ponzi van Astana die de eindzege op zak
stak.

Vierde keer Leukemans, Kenneth Vanbilsen heel knap derde
22 augustus 2013 - Druivenkoers - Overijse (BEL 1.1)
Bjorn Leukemans heeft voor de vierde opeenvolgende keer de Druivenkoers in Overijse gewonnen. Hij
haalde het in de spurt voor zijn medevluchters Jurgen Van Goolen en Kenneth Vanbilsen werd heel knap
derde. Ook sterk: Jasper De Buyst verzamelde bergpremies in de kopgroep van de dag!
Jasper was meteen mee in de kopgroep van 4 die snel tot stand kwam. Hij pakte de vier bergpremies.
Van Goolen, Leukemans en Vanbilsen ontsnapten met nog 50 kilometer te gaan. Het peloton leek even
nog terug te komen maar de drie bleven toch voorop. Mee aan de start in Zottegem stond Dominique
Cornu. Na een operatie en lange revalidatie testte hij een paar dagen terug al in de kermiskoers te
Heusden. Daar bleek het gevoel beter dan verwacht.

Sloveen Blaz Jarc wint - Pieter Vanspeybrouck 4de
21 augustus 2013 - GP Stad Zottegem (BEL 1.1)
De Sloveen Blaz Jarc won dinsdag de Grote Prijs van de stad Zottegem. De renner van NetApp telde
een handvol seconden voorsprong op Boris Dron en de Nederlander Wouter Mol. Kort daarop won Pieter
Vanspeybrouck de spurt van een 25-tal renners voor de vierde plaats, een opsteker want hij had nogal
wat pech in voorbije koersen.
Meer renners kwamen er niet aan de finish. Het peloton werd uit wedstrijd genomen vanwege te grote
achterstand. De omvangrijke kopgroep was tot stand gekomen na ongeveer 110 kilometer. In het eerste
wedstrijduur werd er bijzonder snel gekoerst. Een grote kopgroep met onder meer Kenneth Vanbilsen,
Jarl Salomein, Jelle Wallays en Jasper De Buyst kleurde de eerste 100 kilometers.

Prestaties in Noorwegen en Eneco Tour: een overzicht
19 augustus 2013 - Eneco Tour (UCI WorldTour, BEL) en Tour des Fjords (NOR 2.1)
Onze renners hebben de voorbije periode een hele reeks mooie prestaties neergezet. Zowel in ritten,
klassementen en nevenklassementen lieten ze zich gelden en waren er prijzen. Enkele keren waren ze
heel dicht bij ritwinst. Dat belooft alvast voor wat nog komen moet dit jaar.
Om te beginnen was er de Worldtour rittenkoers Eneco Tour. Laurens De Vreese was er één van de
smaakmakers door drie dagen op rij in de aanval te gaan. Het leverde hem de eindzege op in het
klassement voor de strijdlust, met de daaraan verbonden zwarte trui. In de slotrit - met doortochten en
finish op de Muur in Geraardsbergen - had Laurens nog genoeg kracht over om knap 10de te finishen en
daarmee was hij eerste Belg van de dag. Knap was ook de 17de plaats in de eindstand van Tim
Declercq en ook Pieter Jacobs en Jelle Wallays reden zich hier enkele keren in de kijker.
In Noorwegen was er een tweede plaats voor Tom Van Asbroeck in de slotrit van de Tour des Fjords. De
Fransman Angelo Tulik reed solo op kop en het spurtende peloton viel hem in de nek. Tom was de
snelste maar Tulik won. Tom klopte hier wel Alexander Kristoff (3de) en Thor Hushovd (4de)! In de

eindstand hebben we 3 man in de top 10. De ploeg verdedigde met succes de derde plaats van Zico
Waeytens, Tom eindigde 9de en Yves Lampaert 10de. De dag voordien was er een mooie derde plaats
in de ploegentijdrit, de discipline waarvoor onze ploeg als enige Belgische niet-World Tour ploeg een
selectie op zak heeft voor het WK in Firenze volgende maand. Tom was ook nog vierde in rit 2 en Zico
legde de basis voor zijn derde plaats in het eindklassement in de eerste rit waar hij ook al derde was. In
die rit zagen we ook een gedreven Kenneth Vanbilsen, hij kreeg de strijdlust en nam de leiding in het
bergklassement, en die trui heeft hij nooit meer afgegeven! Tot slot, Topsport Vlaanderen - Baloise was
in Noorwegen de derde beste ploeg.
Wat we zeker ook niet mogen vergeten, alle renners van onze ploeg in de Eneco Tour en in Noorwegen
reden zich te pleuris voor de mannen die voor de prijzen gingen.
Van de Eneco Tour volgt nog een reeks foto's.

Eurosport trakteert onze aanvallers op taart
16 augustus 2013 - Eneco Tour (UCI WorldTour, BEL)
'Als Laurens De Vreese nogmaals in de aanval zou gaan breng ik een taart', zo sprak Eurosport
commentator Jose Been na afloop van rit 2 in de Eneco Tour. De dag nadien ging Laurens opnieuw en
Tim DeClerq en Jelle Wallays hielden Jose Been aan haar belofte.
Laurens ging in rit drie op weg met Benjamin Verraes. Verderop kon hij met Jelle Wallays nog voorop
rijden. En in rit vier was het opnieuw Pieter Jacobs die mee in de aanval trok. Tim DeClerq en Jelle
Wallays hielden Jose Been dus aan haar belofte en na afloop van rit 4 kwam bakker @bosschebollen uit
Vlijmen een taart bezorgen bij de teambus. Onze twitterende renners lieten nadien weten dat het
gesmaakt had.
Onze renners doen het schitterend in deze Eneco Tour. Elke dag zijn ze mee in de aanval, en Laurens
draagt de zwarte trui als leider in het strijdlustklassement. Pieter Jacobs staat voorlopig 10de in de
stand.

Van Asbroeck zesde in eindstand, Neirynck wint bouwgrond.
12 augustus 2013 - Arctic Race of Norway
Onze ploeg zette een collectief sterke prestatie neer in de de Arctic Race of Norway. We waren mee in
ontsnappingen, pakten dichte ereplaatsen en er was die aparte prijs: een stuk bouwgrond voor Stijn
Neirynck.
De eerste rit werd gewonnen door Kenny van Hummel voor Barry Markus. Eén en twee voor
Vacansoleil-DCM dus. Zico Waeytens was onze beste die dag, hij werd 12de, Tom Van Asbroeck was
14de. Koud weer en regen die dag, en een kopgroep met daarbij Stijn Neirynck, maar in de finale werd
iedereen gegrepen.
Rit 2 ging naar Thor Hushovd, hij werd ook de nieuwe leider. Knappe tweede plaats in deze sprint van
Tom! En in de vlucht van de dag - een groep zes man sterk - reed Sander Helven zich in de kijker. Hij
was de snelste in drie tussenspurten en klom dankzij de bonificatieseconden in de stand naar de derde
plaats. Enkel Hushovd en Van Hummel gingen hem vooraf, na hem volgde Tom. Zico werd in deze rit
11de.
Sprint lichtjes bergop dan in rit 3. Nikias Arndt haalde het voor Van Hummel die terug de leiding nam in
de stand. Tom werd 7de, Zico 12de. In de stand schoof Sander naar 5, Tom naar 6.
In de slotrit zetten Thor Hushovd de puntjes op de 'i' door winst en eindwinst te nemen. Opvallend was
hier de prestatie van Stijn Neirynck. Na 77 kilometer koers kwam hij met voorsprong door bij een
tussenspurt en dat leverde hem een stuk bouwgrond op in Noorwegen. Stijn was mee in een kopgroep
van zes die drie kilometer eerder tot stand kwam. Er werd stevig gebikkeld voor deze prijs, alle renners
waren goed op de hoogte. Ook Zico toonde zich in deze rit weer als aanvaller. Tom eindigde 8 seconden
na Hushovd op de 15de plaats. Preben Van Hecke werd 21ste. Onze andere renners eindigden verderop
en verloren meer tijd. In de eindstand is Tom mooi 6de, Preben 20ste, Stijn 30ste en Sander 33ste.

Yves Lampaert knap vijfde, Kristof Vandewalle wint
12 augustus 2013 - BK tijdrijden
Kristof Vandewalle heeft afgelopen weekend zijn Belgische tijdrittitel met een jaartje kunnen verlengd.
De West-Vlaming van Omega Pharma-Quick.Step haalde het in Maldegem voor Philippe Gilbert, Julien
Vermote en Jan Bakelants. Achter dit viertal werd Yves Lampaert mooi vijfde, hij ging daarmee enkele
gevestigde kleppers vooraf.
Heel mooie prestatie van een jonge renner die in deze discipline hoge ogen kan gooien, zo tweette
coach Paul Van Den Bosch achteraf. Yves eindigde op 1'16" van Vandewalle. Arthur Vanoverberghe
werd 12de op 2'40", Jelle Wallays 15de op 2'49".

Zico Waeytens sterk in RideLondon-Surrey Classic
07 augustus 2013 - RideLondon-Surrey Classic
Arnaud Démare (FDJ) is de winnaar van de eerste editie van de Prudential RideLonden-Surrey Classic.
Op The Mall in Londen versloeg hij in een massasprint Sacha Modolo en Yannick Martinez.
Zico Waeytens was mee in een kopgroep van 7 die tot 4'30" voorsprong nam. In de finale sloten 3
renners aan en kort daarop bleven vooraan enkel Zico, gedreven en sterk, en Yoann Offredo over. Op 8
kilometer van de finish werden zij gegrepen, het duo had op een gegeven moment een minuut
voorsprong op het peloton. De sprintersploegen, met uitzondering van FDJ dan want die hadden Offredo
vooraan, deden hun werk en we kregen massaspurt.

Sprint met 3: Preben Van Hecke wint!
07 augustus 2013 - Antwerpse Havenpijl (BEL 1.2)
Preben Van Hecke heeft de Antwerpse Havenpijl gewonnen. Preben was de snelste van een kopgroep
van 8. In een alles of niets poging ging hij ervandoor onder de rode vod, en aan de finish hield hij 5
meter over.
188 renners verschenen aan de start van deze wedstrijd, meetellend voor de Topcompetie. Van bij de
start vlogen de renners erin, werd er nerveus gekoerst en kregen we helaas ook weer valpartijen. Na 10
kilometer al stonden Sven 'doussie' Vandousselaere en Tim Mertens aan de kant door een valpartij waar
een 20 tal renners bij betrokken waren. Het peloton brak daardoor ook in 2 stukken maar Doussie kon na
een helse achtervolging en wielwissel nog aansluiting krijgen bij het tweede peloton.En nog eens 15
kilometer verder smolten de 2 pelotons weer samen.
Na een goede 30 kilometer koers kregen we een aanval van 10 man met daarbij voor ons Kenny De
Ketele en Preben Van Hecke. Andere profs in deze groep waren Stijn Steels, Koen Barbe en Boris Dron.
De tien liepen tot 2 minuten uit. In het peloton werkten de ploegen van Leopard Trek, Rabo U23 en
Ventilair Steria. Vooral het laatste team was enorm gretig om BK Timothy Dupont vooraan te krijgen.
Vooraan kregen ze hierdoor ook nooit de nodige rust en na 100 kilometer koers hadden we nog steeds
een gemiddelde van 48/u. Door dit helse ritme gingen er vooraan 2 man overboord, daarbij ook Kenny.
De andere 8 werkten goed samen.
Onze 4 mannen in het peloton waren steeds heel attent vooraan aanwezig, om een eventuele nieuwe
tegenaanval niet te missen. Zeker door de vele valpartijen, was het steeds een gewriemel om goed
vooraan te zitten. Tim Mertens heeft een parcoursrecord, liet sportdirecteur Andy Missotten ons weten:
3 valpartijen in 1 wedstrijd.
De laatste 60 kilometer bleef de kloof steeds schommelen tussen de 20 seconden en de 1'10", steeds
op en af. Bij in gaan van de laatste ronde van 13 kilometer bedroeg de voorsprong 'terug' 1'10", waardoor
ze vooraan buitenschot leken. Kort daarop kon het spel van 'aanvallen' vooraan beginnen. De eerste
echte aanval kwam van Barbé, maar dit ging niet door. Daarop deed Preben een alles of niets poging
onder de rode vod. Aan de meet hield hij een kleine 5 meter over op de rest van de 7 achtervolgers. Stef
Van Zummeren en Stijn Steels kwamen mee op het podium. Het peloton kwam binnen op een kleine 20

seconden.

Met 5 bij de eerste 22 in eindstand
07 augustus 2013 - Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (DEN 2.HC)
De 22-jarige Wilco Kelderman (team Belkin) is eindwinnaar geworden van de Ronde van Denemarken.
De laatste rit eindigde in in een massasprint en werd gewonnen door Marc Cavendish. Kelderman sloeg
zijn slag zaterdag met winst in de 12,1 kilometer lange tijdrit. Jelle Wallays werd ondanks een val in de
slotrit mooi 8ste in de eindstand. Met Tim Declercq (13de), Laurens De Vreese (18de), Gijs Van Hoecke
(20ste) en Arthur Vanoverberghe (22ste) had Topsport Vlaanderen - Baloise 5 man bij de eerste 22 en
werden we derde in het ploegenklassement.
Jelle kwam ten val op 2 kilometer van de finish: aan 60 km/uur gesandwiched tussen Cavendish en een
Italiaan. Gevolg keihard tegen dek en schaafwonden van kop tot teen maar gelukkig geen tijdverlies
door de 3 kilometer van de finish regel. In de korte rit van zaterdag, voor de tijdrit, was het ook al heikel
voor Jelle. Hij raakte tweemaal achterop door technische problemen. In het eerste deel van de rit
sukkelde hij met z’n achterwiel, welke hij uiteindelijk liet vervangen. Later in de race reed hij nog eens
lek. Toch werd hij nog 17de. Na de slotrit werd Tim nog foutief op 5 seconden gezet maar dit werd
achteraf door de jury gecorrigeerd.

Van Staeyen out na val - Wallays voorlopig 6de in stand
02 augustus 2013 - Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (DEN 2.HC)
De Ronde van Denemarken biedt veel kansen voor de sprinters maar Michael Van Staeyen stapte af
kort na de start van de derde rit omwille van fysieke ongemakken die het gevolg waren van een valpartij
in de finale van de eerste rit. Rit drie van vrijdag was de koninginnerit en Jelle Wallays, mee in de eerste
groep, deed het schitterend met een zesde plaats op 9 seconden van ritwinnaar en intussen ook leider
in de stand Matti Breschel.
Onze mannen deden het collectief goed in die derde rit. Laurens De Vreese werd 13de op 44 seconden
en 4 seconden later volgde een groepje met Tim Declercq, Arthur Vanoverberghe en Gijs Van Hoecke.
Jelle komt ook op plaats 6 in de stand op 29 seconden van leider Breschel. Slechts 10 renners staan
binnen de minuut! De valpartij van Michael gebeurde op weg naar de sprint in de eerste rit. Het Topsport
Vlaanderen - Baloise treintje met onder meer Michael en Pieter Vanspeybrouck lag en stond erbij maar
verloor hierdoor in de stand geen extra tijd. Het peloton spurtte wel niet voor de zege, drie renners uit
een vlucht waren 10 seconden voorop gebleven en de jonge Deen Magnus Cort Nielsen won. Rit 2
maakte al duidelijk dat de val voor Michael niet zonder problemen bleef. We kregen een massaspurt met
hier al Breschel als winnaar maar Michael had het peloton moeten laten gaan. Door een schaafwond
links aan de binnenkant van de hand, rechts een snede in de vinger en veel kneuzingen was het een
pijnlijke zaak om het stuur vast te houden.

Declercq lek in finale Poly Normande, Crelan-Euphony wint regionale koersen
in eigen land
29 juli 2013 - La Poly Normande(FRA 1.1) - Opstal Koers Buggenhout (BEL.) Westrozebeke (BEL.)
Pech voor Tim Declercq in de finale van La Poly Normande zondag, door een lekke band verdween hij
vooraan in de koers en zag hij een mogelijke podiumplaats verloren gaan. De overwinning ging naar
Jose Gonçalves (La Pomme Marseille). In eigen land reden we regionale koersen in Buggenhout en in
Westrozebeke. Hier waren Frédéric Amorison en Baptiste Planckaert de winnaars.
In Frankrijk reden we La Poly Normande, een wedstrijd van categorie 1 over 156 kilometer, verdeeld
over 31 kilometer in lijn gevolgd door 10 ronden van 12,5 kilometer. Pieter Jacobs was op post in een
eerste ontsnapping maar de grote groep werd na 59 kilometer koers gegrepen. Nadien raakte Tim
Declercq mee in een kopgroep van 8 en verderop volgde Jelle Wallays in een groep tegenaanvallers.

Hoewel de tijdsverschillen niet zo groot waren bleef deze situatie lang gehandhaafd. Kort voor het
ingaan van de slotronde brak de kopgroep in 2 stukken. Vooraan kregen we 5 man: Chérel (AG2R La
Mondiale), Zingle (Cofidis), Delfosse (Crelan-Euphony), Brandle (IAM Cycling) en Gonçalves (La Pomme
Marseille). Een trio met Tim volgde op 40 seconden. Pech voor Tim want hij zat met een leegloper en
wachtte op hulp en net op dat ogenblik gingen ze vooraan met 5 door. Jose Gonçalves won uiteindelijk
solo, zijn eerste zege bij de profs en Tim werd 19de. Echt jammer want hier zat een podium is, lezen we
nog op zijn website. Tom Van Asbroeck eindigde 14de.
Dubbel prijs intussen in Buggenhout-Opstal voor de mannen van Crelan-Euphony. Frédéric Amorison
haalde het daar voor ploegmaat Baptiste Planckaert. Topsport Vlaanderen - Baloise ging met 9 man van
start in deze wedstrijd van 166km verdeeld over 20 ronden. Het ging hard van bij de start en viel nooit
meer stil. We kregen veel ontsnappingen, en waren steeds met 2 man mee. Mag echt wegrijden zat er
niet in, niemand kon meer dan 30 seconden uitlopen. Een pluim ook voor de heroptredende Zico
Waeytens, die was bij momenten nooit vooraan weg te slaan. Halfweg koers waren reeds een 50-tal
renners van de 108 uit koers!
Op 5 ronden van het einde, met nog 40 kilometer te gaan, ontplofte de koers helemaal. Zico zat vooraan
in een groepje van 10 met verder nog Yves Lampaert, Sander Helven, Preben Van Hecke. Andere
renners vooraan waren Wouter Mol, Frédéric Amorison, Baptiste Planckaert en de Fin Paavo Paajanen.
Op 16 kilometer van het einde gingen die laatste 2 ervandoor, ze liepen tot 30 seconden uit. Op 8
kilometer van het einde ging Yves met Amorisson, Mol en Caethoven in de achtervolging. Op het
moment van de aansluiting, met nog 3 kilometer te gaan, ging Amorisson meteen aan. Hij hield stand
tot aan de finish. Achter de zes koplopers vormde zich intussen nog een nieuw groepje van 3 met
Laurens De Vreese, hij werd zevende. Kort daarna won Michael Van Staeyen de spurt voor de 11de
plaats. Eén dag later haalde Baptiste Planckaert het dan in Westrozebeke. In de spurt versloeg hij vier
medevluchters. Jarl Salomein werd 10de.

Greg Van Avermaet pakt slotrit en eindstand
25 juli 2013 - Tour de Wallonie (BEL 2.HC)
Greg Van Avermaet schreef voor de tweede keer de eindzege in de Tour de Wallonie op zijn naam. In de
slotrit op de Mur de Thuin won hij voor Daniel Oss en Marco Marcato. In het eindklassement hebben we
met Laurens De Vreese (12de) en Tim Declercq (17de) twee renners in de top 20.
In de finale van die slotrit zat 2 keer de Mur de Thuin, een klim van slechts 0.5 km maar over deze
afstand overbrug je 47 hoogtemeters. Het gemiddelde stijgingspercentage is 9.4 %. De 2de passage lag
vlak voor de finish en Van Avermaet, gevolgd door Tom Van Asbroeck, sloeg er meteen een kloof. Tom
gaf zich volledig en bleef zeer lang in 2de positie maar eens boven ging het licht helemaal uit. Hoe dan
ook, knap hoe hij op deze manier zijn grenzen aftast. Laurens werd 11de op 12 seconden en Tim 22ste
op 18 seconden. In de stand wordt Laurens zo 12de op 32 seconden en Tim 17de op 39 seconden. Tom
eindigt 42ste in de stand en Topsport Vlaanderen - Baloise is in het ploegenklassement tweede! En dat
in een rittenwedstrijd categorie HC met 10 worldtour ploegen aan de start. Jelle Wallays viel wat terug na
de eerste 2 ritten, onder meer door de hitte, maar voor hem telt vooral dat hij alles uit reed zonder last
van de knie. Voor Jelle was dit immers de eerste rittenwedstrijd sinds zijn operatie.
In de vierde rit was er nog de zevende plaats van Michael Van Staeyen in de massaspurt. Michael zat
bij het ingaan van de slotkilometer heel ver vooraan maar raakte verderop meer ingesloten. Eerder in die
rit had Tim, net als Laurens de dag voordien, wat bonificatieseconden gesprokkeld in de eerste
tussenspurt.

Van Asbroeck net niet - De Vreese schuift top 10 binnen
23 juli 2013 - Tour de Wallonie (BEL 2.HC)
Net niet voor Tom Van Asbroeck in de derde rit van de Tour de Wallonie gisteren! Tom spurtte lang aan
de leiding van een compact eerste peloton maar Greg Van Avermaet ging er nog net over en haalde het
met enkele banddiktes. In de stand blijft Kolobnev aan de leiding en schuift Laurens de Vreese dankzij
bonificatieseconden de top 10 binnen.
De rit ging naar Bastenaken en kende een geanimeerde en aantrekkelijke finale. Maar eerst was er nog
de vroege vlucht van de dag: een trio met daarbij Laurens De Vreese. Hij won de eerste tussenspurt,

goed voor 3 bonificatieseconden zodat hij opschoof naar de 8ste plaats in de stand op 32 seconden van
de leider. Dit hadden we zo gepland, aldus Walter Planckaert achteraf. Een grote groep renners staat op
35 seconden geklasseerd en op deze manier kon Laurens zich daarvan onderscheiden. Bedoeling was
ook om zich na die tussenspurt terug te laten uitzakken tot in het peloton. Dat er net dan toevallig een
overweg dicht ging heeft daarbij gewoon wat bij geholpen. De overige 2 vluchters gingen weer door en
kregen verderop het gezelschap van Stijn Steels. Niemand van hen was nog een bedreiging voor het
klassement en van het peloton en de Katusha renners kregen ze vrij baan.
Een compact peloton met voor ons Laurens, Tom en ook Tim Declercq reed de finale. Vanaf de muur
Saint-Roch tot kort voor de finish waren er nog aanvalspogingen maar die werden steeds
geneutraliseerd. En dan volgde nog de sprint, Tom vertrok misschien een beetje te vroeg en in de
laatste meters, waar het weer wat bergop liep, ging Van Avermaet hem nog net voorbij. Tom was beste
jongere van de dag en rijd daarom de vierde rit in de rode jongerentrui.

Van Avermaet klopt Van Asbroeck nipt (Foto © TDWsport.com)

Arthur Vanoverberghe dicht bij eerste profzege
23 juli 2013 - Dentergem (BEL.)
Net geen overwinning maandag voor Arthur Vanoverberghe in de regionale wedstrijd in Dentergem.
Frederique Robert (Lotto Belisol) haalde het voor Baptiste Planckaert, Jonathan Dufrasne. Arthur werd
vierde maar reed tot op 3 kilometer van de finish solo aan de leiding.
Arthur zat samen met Jari Salomein en Stijn Neirynck in een kopgroep van 28 man sterk. In de op één
na laatste ronde ging hij ervandoor en hij liep tot 30 seconden uit.

Veel geluk bij ongeluk voor Sander in eerste rit
23 juli 2013 - Tour de Wallonie (BEL 2.HC)
Veel geluk bij ongeluk, zo vatte Walter Planckaert samen wat er gebeurde met Sander Armée in de
eerste rit van de Tour de Wallonie afgelopen zaterdag. Op 45 kilometer van de finish kwam Sander ten

eerste rit van de Tour de Wallonie afgelopen zaterdag. Op 45 kilometer van de finish kwam Sander ten
val, hij reed de rit uit maar werd 's avonds vanuit het hotel toch nog afgevoerd naar het ziekenhuis waar
een nekwervelbreuk werd vastgesteld.
Sander had serieus pijn na de val maar wilde dus absoluut verder in de koers. Twee keer kwam hij voor
bijstand tot bij de ploegauto en daarvoor werd hij door de jury dan nog gediskwalificeerd. 's Avonds in
het hotel kreeg hij enorm pijn aan de schouder maar dat was een gevolg van uitstraling vanuit de nek. In
het ziekenhuis bleek dus een breuk maar ook dat de nekwervel goed op zijn plaats is gebleven en dat
een operatie niet nodig is. Sander zal een 6-tal weken moeten rusten met een nekbrace en binnen een
3-tal weken volgt nog een nieuwe scan. Je kan alles een beetje vergelijken met de breuk die Jurgen
Roelandts opliep bij het begin van vorig wielerseizoen, maar dan zonder de klachten over duizeligheid,
veroorzaakt door een afgesloten bloedvat. Geluk bij ongeluk dus, want dit had allemaal veel erger en
dramatischer kunnen aflopen.
Kolobnev won intussen die eerste rit van Ans naar Eupen. De rit gold meteen ook als koninginnerit, met
onderweg meerdere beklimmingen uit Luik-Bastenaken-Luik. Een groep van een 30-tal renners vocht het
uit in de finale. Daarbij voor onze ploeg Laurens De Vreese, Jelle Wallays en Tim Declercq. Vijf van hen
gingen ervandoor met nog 20 kilometer te gaan en Kolobnev was de snelste in de sprint. De groep
volgde op 35 seconden, Laurens werd 14de en Jelle 27ste. Tim werd 31ste en verloor wat meer tijd
doordat hij gehinderd werd.
In de tweede rit trok Pieter Vanspeybrouck mee in de ontsnapping van de dag. Tot 10 minuten liepen de
vluchters uit maar ze werden één voor één weer gegrepen en Tom Boonen won de massaspurt. Tyler
Farrar werd tweede en Michael Van Staeyen mooi derde. Koloknev blijft leider.
Foto's van de 2de rit vind je hier.

Michael Van Staeyen spurt naar 3de plaats in rit 2 (Foto © TDWsport.com)

Succesvol EK voor nationale ploeg U23
22 juli 2013 - Europese Kampioenschappen op de weg U23 (Tsjechië)
Yves Lampaert (tijdrit en wegrit) en Gijs Van Hoecke waren de voorbije week bij de Belgische selectie
voor het EK wielrennen op de weg voor beloften U23. De nationale ploeg deed het schitterend. Victor
Campenaerts (Lotto Belisol U23) werd Europees tijdritkampioen en Sean De Bie (Leopard-Trek
continental) haalde het in de wegrit.

Yves Lampaert, nogal nerveus voor de tijdrit, werd in beide wedstrijden 13de. Toen in de wegrit De Bie in
de aanval trok hebben hij en Gijs afgestopt. Gijs werd 27ste. Vroeg in de wedstrijd was hij ten val
gekomen en het duurde nogal eer hij een juist nieuw wiel had.

Campenaerts is Europees tijdritkampioen U23, Lampaert 13de
20 juli 2013 - Europese Kampioenschappen op de weg U23 (Tsjechië)
Victor Campenaerts (Lotto Belisol U23) heeft zaterdag in het Tsjechische Brno de Europese titel
tijdrijden bij de beloften veroverd. Yves Lampaert, vorig jaar nog Belgische kampioen tijdrijden bij de
beloften, eindigde 13de op 1'06" van Campenaerts.
Campenaerts, een 21-jarige renner uit Borgerhout, was zeven seconden sneller dan de Oekraïner
Oleksandr Golovash. De Duitser Jasha Sütterlin had 25 seconden achterstand en greep het brons.
Frederik Frison - ook Lotto Belisol U23 - volgde als zestiende op 1'17". Zondag start Yves samen met
Gijs Van Hoecke in de wegrit. De andere geselecteerden zijn Tiesj Benoot, Dieter Bouvry, Sean De Bie,
Loic Vliegen en Niels Wytinck.

Goud voor Jasper De Buyst op EK Baanwielrennen
15 juli 2013 - Track U23 European Championships - Anadia (POR)
De Belgische delegatie op het EK baanwielrennen in het Portugese Anadia kan terugblikken op een
schitterende week. Tien medailles werden er gehaald in verschillende jeugdcategorieën bij de mannen
en de vrouwen. Daarbij de gouden medaille van Jasper De Buyst bij de categorie U23 in het omnium.
Nadien haalde Jasper met Moreno De Pauw als vierde net niet het podium in de ploegkoers.
Japer werd 4de in de vliegende ronde, 2de in de puntenkoers en in de afvalling, 3de in de scratch, 2de in
de kilometer in een nieuwe persoonlijke besttijd (1:04.612 - goed voor 55.717 km/u) en 5de in de
achtervolging 4 kilometer. De ereplaatsen in het omnium gingen naar de Deen Casper Michael Folsach
(2de) en de Fransman Thomas Boudat (3de).

Werken aan de discipline ‘ploegentijdrijden’
15 juli 2013 - Lotto Topcompetitie ploegenrijdrit Borlo (Bel.)
Op zondag 14 en maandag 15 juli is onze ploeg gestart met specifieke trainingen en voorbereidingen
voor het WK ploegentijdrit in Firenze 2013. Een selectie voor dat WK mag immers geen probleem meer
zijn. Zondag werden onze mannen in Borlo tweede in de nationale ploegentijdrit. De overwinning ging
naar Lotto Belisol U23, zij waren 10 seconden sneller. Maandag wordt er op het circuit van Zolder
getraind en getest onder begeleiding van Energy Lab.
Na afloop van het WK ploegentijdrit in Valkenburg 2012 had sportdirecteur Walter Planckaert het al
aangekondigd: we gaan in de toekomst veel meer investeren in deze nieuwe WK discipline. Een selectie
voor dat WK in 2013 afdwingen is immers opnieuw één van de doelstellingen en momenteel zitten we
wat dat betreft op de goede weg. Om te kunnen deelnemen moeten we halfweg augsutus top 20 halen in
de Team-ranking van de UCI European Tour en momenteel staan we 12de. De voorbereidingen zijn dus
gestart, met deelname aan de Lotto Topcompetitie ploegentijdrit in Borlo en met trainingen in
samenwerking met bewegingswetenschapper Wim Van Hoolst van Energy Lab. Zij zijn gespecialiseerd
in fysieke testing en coaching, bewegingsanalyse en (sport)voedingsadvies.
Foto's van de ploegentijdrit in Borlo vind je hier en op onze facebook pagina.
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Yves Lampaert wint - knap staaltje teamwork
11 juli 2013 - GP Stad Geel (BEL.)
Knap staaltje teamwork in de 16e Grote Prijs van de Stad Geel vandaag. Yves Lampaert was de snelste
van een groepje dat uit de greep van het peloton kon blijven.
De Grote Prijs van de Stad Geel is de zevende wedstrijd van de Lotto-Topcompetitie en ging over een
afstand van 163,9 km. Daarvan gingen 114,3 kilometers doorheen het Hageland met pittige hellingen,
een lastige kasseistrook bergop en veel smalle wegen. In Geel volgden dan nog 4 plaatselijke ronden
van 12,4 km. Onze ploeg had aanvankelijk vijf man mee in een ruime kopgroep. Naar het einde toe
bleven ze vooraan nog met acht over. Jelle Wallays reed in de finale kilometers lang solo voor de zeven
anderen uit. In de slotkilometer werd hij gegrepen en spurtte Yves naar de zege.
Een video-verslag van Motomediateam.be vind je hier.
20 Foto's vind je op de multimedia pagina's van deze website.
En nog 20 foto's op http://www.cyclingmoments.com/photos.
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Tom Van Asbroeck snelste van kopgroep

09 juli 2013 - Roeselare (BEL.)
Zondag in Roeselare won Tom Van Asbroeck de 2e editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. In
een millimetersprint haalde hij het voor de Nederlander Wouter Wippert en Baptiste Planckaert.
Op het programma: 13 ronden over 13 vlakke kilometers. Na een 60-tal kilometer koers vormde zich een
kopgroep van 15 met daarbij Preben Van Hecke, Tom Van Asbroeck en Jelle Wallays. Op 25 kilometer
van de finish reden uit die groep 5 man weg. Voor ons was Preben mee en hij probeerde nog alleen
voorop te geraken. Intussen ging Kenny Dehaes met Tom vol in de achtervolging. In de laatste bocht
wisten ze bij de koplopers aan te sluiten en Tom won nipt de sprint. Preben eindigde vijfde en Jelle
elfde. Voor Topsport Vlaanderen - Baloise is dit de vierde overwinning van het seizoen.

Tim Declercq bis in Oetingen!
27 juni 2013 - Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. (BEL 1.2)
Tim Declercq won net als vorig jaar de Internationale Wielertrofee Jong maar Moedig Oetingen. Met
Kenneth Vanbilsen op de tweede plaats en Jelle Wallays als vierde hadden we woensdag 3 man in de
top 4.
Een winnaar die zichzelf opvolgt, dat was nieuw op de erelijst van deze wedstrijd. Tim, Kenneth en Jelle
waren mee in een ruime kopgroep die gaandeweg uitdunde tot ze nog met 8 waren. Ons trio was nog
steeds aan boord. Met nog 30 kilometer te gaan viel Tim een eerste keer aan. Hij kreeg weinig
voorsprong maar hield hij het wel uit tot op 12 kiloemter van de finish. Daarop trok Jelle in de aanval.
Met nog 5 kilometer te gaan werd ook hij gegrepen en ging Tim weer. De winnaar was gekend, Tim
haalde het solo. Kenneth ging in de reactie op een tegenaanval van de Nederlander Dylan Van Baarle en
versloeg die in de spurt voor de tweede plaats. Nog wat later werd Jelle dan vierde.
Een video met samenvatting van deze wedstrijd vind je hier.

Laurens De Vreese schitterend 10de, voor hem enkel ‘des hommes forts’!
24 juni 2013 - Belgisch Kampioenschap, La Roche
La Roche 2013 werd een pure afvallingswedstrijd met slechts 17 renners die finishten. Daarbij Laurens
De Vreese die schitterend tiende werd en daarmee heel tevreden was. Walter Planckaert was eveneens
'content' met deze uitslag. Kijk maar naar de toppers die voor Laurens eindigen, allemaal 'des hommes
forts' uit worldtour ploegen: Volder, Meersman, Bakelants, Leukemans, Vanmarcke, Gilbert, Van
Avermaet, Van den Broeck en De Gentdt! Laurens eindigde op 2'13" van de nieuwe nationlale kampioen
Stijn Devolder.
Dit was waarschijnlijk het zwaarste en één van de mooiste omlopen van de BK's van de laatste 15 jaar.
Na 2 openingsronden waarin iedereen 'a block' reed viel de wedstrijd voor meer dan 100 kilometers in
een vaste plooi. Tom Boonen, Dries Devenyns, Pieter Serry en Bart De Clercq zorgden voor de vroege
vlucht in het begin van de derde ronde. Met nog een 6-tal ronden te gaan werden ze gegrepen en na
enkele andere pogingen verschenen Thomas De Gendt, Jan Bakelants en Kevin Seeldraeyers vooraan.
Achter hen kregen we een waar slachtveld waarop we verderop 17 leiders kregen. Die 17 eindigden
verspreid over diverse kleine groepjes. Achter de 17 maar voor een volgend peloton zat Tim Declercq
als 18de. Alle andere renners werden met nog 2 ronden te gaan uit koers genomen, en Tim helaas ook
op 1 ronde van het einde.
Opvallend, in de voorbeschouwingen merkte Walter Planckaert op dat we met de ploeg van 2005 tot nu
slechts twee keer geen podium haalden. Na Ronse en Leuven zijn er dat met La Roche erbij nu drie, en
telkens was de winnaar Stijn Devolder.
Foto's van het BK vind je hier.

Met 18 naar BK La Roche

21 juni 2013 - Ruddervoorde (Bel.) en Halle-Ingooigem (Bel., 1,1)
Topsport Vlaanderen - Baloise zal zondag met 18 van de 25 renners starten. Het verhaal van ziektes,
valpartijen en blessures is gekend. Daarbovenop is ook nog sportdirecteur Andy Missotten vorige week
in de Ronde van Slovenië geveld door een darminfectie. De renners die wel starten hebben afgelopen
week nog eens getest in Ruddervoorde en in Halle-Ingooigem. Dat leverde ereplaatsen op voor de
wederoptredende Jelle Wallays en voor Tom Van Asbroeck.
De kermiskoers in Ruddervoorde was snel beslist. Een vroege vlucht van 23 man was meteen de
goede, de winnaar zat vooraan. Onze ploeg had met Jasper De Buyst, Stijn Neirynck en Jelle 3 man
mee. In de finale viel de kopgroep uiteen en bleven ze vooraan met 13 over, daarbij nog steeds Jelle.
Steven Caethoven won en Jelle, zonder pijn aan de knie, werd mooi 8ste. In Halle-Ingooigem haalde
Kenny Dehaes het in de spurt. Een kopgroep van 12 met Sven Vandousselaere kleurde de wedstrijd. In
de finale viel de kopgroep uiteen maar mee door het werk van onze ploeg werd iedereen werd
teruggegrepen en in de spurt werd Tom van 9de.
Nu is het aftellen tot zondag voor het BK in La Roche. Zware kost voor onze 18 deelnemers die op zoek
gaan naar een podiumplaats. Sinds 2005 grepen we daar maar twee keer naast: in Ronse en in Leuven.
Er niet bij zijn Eliot Lietaer (sleutelbeenbreuk), Dominique Cornu (heupoperatie), Zico Waeytens (barst
van het derde scaphoid - handwortelbeentje en maandag operatie), Kevin De Jonghe (breuk heupkom),
Thomas Sprengers (klierkoorts), Jarl Salomein (hersenschudding) en Sander Helven (ziek). Vorige week
in de Ronde van Slovenië werd dan nog sportdirecteur Andy Missotten geveld door een darminfectie.
Zodra mogelijk zal hij terugkeren naar België voor verdere opvolging en herstel in het ziekenhuis van
Halle.

Lampaert wint sprintklassement - Vanoverberghe finaal 11de
17 juni 2013 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (NED 2.1) - Tour de Slovénie (SLO
2.1)
Mission Completed! Yves Lampaert stak zondag aan het slot van de Ster ZLM toer de eindzege in het
sprintklassement op zak en Arthur Vanoverberghe behield zijn elfde plaats in de eindstand van de
Ronde Van Slovenië. Nog in de Ster ZLM toer werd Sven Vandousselaere tweede in de slotrit.
De Ster ZLM toer kreeg een leuk slot gisteren. Onze Yves Lampaert en de nederlander Steven
Lammertink hadden 6 punten in het sprintklassement en beiden waren ze mee in de kopgroep van de
dag. Yves kon vooraan nog rekenen op ploegmaat Sven Vandousselaere. Lammertink won de eerste
sprint en Yves de tweede maar Yves, beter geklasseerd, won het nevenklassement. De vluchters
bleven in de finale nipt uit de greep van het peloton. Pim Ligthart won de spurt voor Sven. Yves werd
nog net 10de en Michael Van Staeyen 11de. Zico Waeytens kwam nog ten val bij het naar voor brengen
van Michael. Spectaculair, en met kneuzingen en veel schaafwonden tot gevolg. Er waren nog 18
kilometers te gaan maar Zico reed tot de finish. Lars Boom kroonde zich tot eindwinnaar en Pieter Van
Speybrouck werd 12de.
In de Ronde van Slovenië bleef Arthur Vanoverberghe alert in de slotrit. Hij werd 19de en heel mooi elfde
in de eindstand. Tim Declercq was mee in de vlucht van de dag. De groep van vijf ontsnapte na 19
kilometer en liep tot drie minuten uit. Met minder dan 20 kilometer te gaan brak de kopgroep uiteen.
Vooraan bleven ze met 2 over, daarbij nog steeds Tim. Op 8 kilometer van het einde werd het duo
gegrepen. De rit werd gewonnen door de Australiër Brett Lancaster.

Sterk nummer van Arthur Vanoverberghe
15 juni 2013 - Tour de Slovénie (SLO 2.1)
Niet alleen de Ster ZLM Toer koninginnerit zaterdag, in de Ronde van Slovenië was het net zo. Hier is
Arthur Vanoverberghe bezig aan een sterk nummer. In de proloog van donderdagavond was hij als 17de
op 38"59 van winnaar Svein Tuft onze snelste man en in de lastige rit van vrijdag werd hij heel knap
zesde en schoof hij in de stand op naar de tweede plaats. Zaterdag dan reden ze in Slovenië een heuse
bergrit. Arthur deed het knap, werd 15de en staat nu 11de in de voorlopige stand.
De koninginnerit hier ging over 170 kilometer met drie cols: ééntje van 5 kilometer, de volgende van 10
kilometer met 939 hoogtemeters en als uitsmijter de slotklim van 13 kilometer met stroken tot 14%

stijging. Bij de eerste aanvallers van de dag onder meer Laurens De Vreese. Uiteindelijk raakte een
groep van 11 weg met daarbij Sander Armée. Tot 3'30" liepen de vluchters uit. Op de 2de col waren ze
nog met 8 en was het peloton al heel wat dichter. Na de afdaling zat Sander vooraan met nog 4
medevluchters en het peloton volgde op 1'50". Verderop wisten vanuit het peloton 2 renners de sprong
te maken naar de koplopers, de voorsprong op het peloton zat rond de minuut intussen. Een peloton van
een man of 30 loopt dan de leiders in, enkel de Italiaan Rabottini blijft alleen vooraan over. Op de
slotklim gaat ook hij eraan en pakt de Kroaat Radoslav Rogina de overwinning en de leiding in de stand.
Arthur werd dus 15de op 4'19" en in de stand is hij 11de op 4'03" van de leider.
De lastige rit van vrijdag werd gewonnen door Fabio Felline. Ook hier was er veel klimwerk met daarbij
een 1ste categorie col van 8 kilometer, een klim van 6 kilometer en een klim van 5 kilometer met top op
10,5 kilometer van de finish. Een duo trok in de aanval maar ook Laurens De Vreese liet zich opmerken
en pakte meerdere keren punten voor de bergprijs. In de stand voor de bergtrui kwam hij op de 2de
plaats doordat hij als eerste bovenkwam op de voorlaatste klim. De koplopers waren toen gegrepen en
vooraan zat nog ongeveer 30 man samen. In de afdaling viel het daar dan uiteen. Knap werk van Arthur,
hij was mee vooraan en hield stand. 14 man spurtte voor de zege en hij werd zesde. Laurens De Vreese
werd nog 22ste op 1'36".
Zondag is er de slotrit over 155,8 kilometer. Er zijn nog twee beklimmingen van derde categorie in de
eerste helft van de rit. De laatste 65 kilometer zijn overwegend vlak.

Arthur Vanoverberghe, alles gegeven Foto http://www.posloveniji.si/si/

Yves Lampaert in witte sprintklassement trui naar slotrit
15 juni 2013 - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk (NED 2.1)
Yves Lampaert veroverde vrijdag in de derde rit van de Ster ZLM Toer de witte leiderstrui voor het
sprintklassement. Morgen verdedigt hij die trui in de slotrit. Zaterdag in de koninginnerit over La
Redoute, Le Rosier en meerdere keren de klim naar La Gileppe werd Pieter Jacobs mooi 11de. En in de
rit van donderdag, zware kost met wind en regen, overleefde Pieter Vanspeybrouck in de eerste waaier
van 24. In de stand is hij na de rit van zondag nog steeds onze beste: 12de op 1'13" van Lars Boom.
Yves was vrijdag mee met de vroege vlucht van acht man. De rit trok over verschillende hellingen van
de Amstel Gold Race. Op het ogenblik dat de vluchters op het punt stonden om ingelopen te worden
zette Yves nog even door en dat leverde hem nog eens volle pot op in een tussenspurt aan de finish.

Zaterdag pakte Yves geen punten maar hij blijft de stand aanvoeren. Het wordt wel opletten zondag
want de Nederlander Steven Lammertink totaliseert net als Yves 6 punten.
De Ster ZLM Toer begon woensdagavond met een proloog, gewonnen door de 30-jarige Duitser Robert
Wagner. De helft van de renners moesten de proloog wel afwerken in de regen. De waaierrit waarin
Pieter knap presteerde werd gewonnen in de sprint door Theo Bos voor Greipel en Cavendish. De dag
nadien, toen Yves de trui pakte, was het Marcel Kittel die Greipel en Cavendish versloeg in de sprint. In
de rit van zaterdag pakte Lars Boom de rit en de leiderstrui. Goed nieuws hoorden we verder nog bij Zico
Waeytens. Het onbreekt hem nog aan kracht maar hij heeft helemaal geen last meer van zijn blessure.
En hij gaat dag per dag vooruit want zaterdag kreeg hij nog pech op 600 meter van de aankomst op La
Gileppe, anders had er zeker een top 15 plaats ingezeten.

Kort: Van Staeyen 4de in Berlijn - Lampaert naar EK U23 tegen de klok
10 juni 2013 - Garmin ProRace Berlin (Ger, 1.1)
Marcel Kittel (Argos-Shimano) won zondag de derde editie van de Garmin ProRace in Berlijn, een
wedstrijd van categorie 1.1. In de massaspurt haalde hij het voor de Italiaan Matteo Pelucchi (IAM
Cycling) en Andre Greipel (Lotto-Belisol). Michael Van Staeyen spurtte naar de vierde plaats.
Yves Lampaert werd opgenomen in de selectie voor de Europese Kampioenschappen op de weg U23
tijdrijden. De wedstrijd gaat over 34 kilometer en wordt gereden op 19 juli in Brno (Tsjechië). Victor
Campenaerts en Frederik Frison zijn de twee andere geselecteerden.

Prachtige prestatie van Laurens De Vreese
08 juni 2013 - GP du canton d'Argovie (SUI 1.1)
Prachtige prestatie van Laurens De Vreese donderdag in de 50ste editie van de GP Kanton AargauGippingen. De Zwitser Michael Albasini (Orica-GreenEdge) was na 181,5 kilometer de snelste van een
groep van 12 man. Laurens was erbij en eindigde negende. Heel knap, er werd hier constant hard
gekoerst!
Zoals steeds stonden er in deze super zware koers 15 ronden van 12,1 kilometer op het programma met
per ronde 180 hoogtemeters. Al in de eerste ronde vormde zich een kopgroep van 9, snel herleid tot 8,
maar zonder vertegenwoordiger van onze ploeg. Veel ruimte kregen ze niet, de voorsprong raakte nooit
ver boven de 2 minuten. Astana en Vacansoleil-DCM hadden ook niemand vooraan en hielden de
snelheid hoog in het peloton. Met nog 4 ronden te gaan bleven ze vooraan met 4 over en één ronde
verder sprongen meerdere renners naar de 4 koplopers. Op 2 ronden van het einde hadden we zo 16
man voorop. In de slotronde ging Kolobnev (Katusha) er nog vandoor maar uit de achtergrond kwamen
nog renners aansluiten bij de kopgroep en dit alles resulteerde in een nieuwe kopgroep van 12 man.
Kolobnev was gegrepen op minder dan 2 kilometer van de finish. Albasini won dan de spurt voor
Jonathan Hivert (Sojasun) en Marco Frapporti (Androni).
Op 22 seconden van de winnaar werd Tom Van Asbroeck mooi 15de. Arthur Vanoverberghe was 24ste
op 23 seconden, Pieter Jacobs werd op zijn verjaardag 30ste en Sander Armée was 56ste op 36
seconden. Verderop eindigden ook Sander Helven, Preben Van Hecke en Pieter Vanspeybrouck.

Greipel wint, Van Staeyen mooi 4de, pech voor Van Asbroeck
04 juni 2013 - Ronde van Zeeland Seaports (NED 1.1)
André Greipel won zondag in de spurt de Ronde van Zeeland Seaports. De Duitser was sneller dan
Ramon Sinkeldam, Kenny van Hummel en onze Michael Van Staeyen. Kenneth Vanbilsen was mee in
de kopgroep van de dag. Tom Van Asbroeck werd op weg naar de finale geremd door pech.
Een kopgroep van zes kwam tot stand na 20 kilometer koers. Naast Kenneth was onder meer Jens
Debusschere (Lotto Belisol) mee. In de laatste 10 kilometer werden de vluchters gegrepen. Kenneth
zette door en werd smaen met Jens gegrepen op minder dan 5 kilometer van de finish. Pech was er

voor Tom Van Asbroeck toen hij kort voor het einde van wiel moest wisselen omwille van een verloren
spaak. Tom kon heel alleen nog terug aansluiten bij het sterk uitgedunde peloton dat spurtte voor de
zege en dat op zich was al straf. Hij werd 25ste. Yves Lampaert (15de) en Gijs Van Hoecke (16de)
zaten ook in dat eerste peloton. Kenneth Vanbilse (46ste) en Tim Mertens (47ste) volgden op
respectievelijk 23 en 27 seconden.

Regionale koersen gewonnen door Boonen en Vanmarcke
03 juni 2013 - Heistse Pijl en Verrebroek (Bel.)
Afgelopen weekend wonnen Tom Boonen in Heist-op-den-Berg en Sep Vanmarcke in Verrebroek
regionale koersen. In beide wedstrijden kregen we snel afscheiding en haalden slechts weinig renners de
finish. Tim Declercq zat mee vooraan in de Heistse Pijl en werd 15de, en Sander Helven was mee in
Verrebroek en eindigde 9de.
Tim Declercq, terug na zijn complexe handblessure, hield prima stand in het steeds kleiner wordende
eerste peloton in de Heistse Pijl. Aanvankelijk hadden we vooraan ook Zico Waeytens en Pieter
Vanspeybrouck mee. Knap van de gretige Zico, hij koerste niet meer sinds het beloften WK in
Valkenburg, half september 2012. Het verhaal van zijn operatie vind je hier. Gebrek aan competitieritme
speelde nogal wat van onze jongens parten. Het koppeloton brak uiteen en met een 16-tal renners
gingen we de finale in. Diep in de finale raakten Tom Boonen en Kenny Dehaes voorop en Boonen won
de spurt. Tim ging zijn kans voor de derde plaats maar werd geremonteerd en eindigde 15de.
Op het 'vlakke' en 'open' parcours in Verrebroek kregen we door de strakke wind snel na de start 14
koplopers met daarbij Sander Helven. Bij de 14 hadden we met Kruopis, Vanmarcke, Vansummeren,
Caethoven, Boucher, Goddaert, Amorison en Eeckhout wel wat klinkende namen. Na heel wat pogingen
kon er na 21 kilometer koers nog een tweede groep ontsnappen uit het peloton. Bij deze 20 renners
hadden we Pieter Vanspeybrouck, Laurens De Vreese, Zico Waeytens en Jasper De Buyst mee.
Andere namen hier waren Nys, Barbe, Delfosse, Ghyselinck en Van Der Sande. Deze groep bleef
gedurende 65 kilometer hangnen tussen de 50 seconden en de 1'10" van de koplopers. Daarop viel deze
groep uiteen in verschillende kleine groepjes. Laurens en enkele andere renners konden nog wegrijden
maar na 150 kilometer koers waren op de 14 koplopers na alle renners uit koers. Na 140 kilometer
volgde vooraan een aanval van 6 met Sep Vanmarcke. Op 4 kilometer ging Sep alleen door op weg naar
de zege. Kruopis won de spurt voor de tweede plaats en verderop werd Sander negende.

Yves Lampaert wint spurt voor tweede plaats
29 mei 2013 - Gullegem Koerse (Bel.)
Knappe prestatie van neoprof Yves Lampaert dinsdag in Gullegem Koerse. In de spurt voor de tweede
plaats haalde hij het voor nog een neoprof, Benjamin Verraes. De Brit Andrew Fenn won solo.
De koers was al snel gereden in Gullegem. Een kopgroep van 14 raakte weg met daarbij namen als
Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Guillaume Van Keirsbulck, Andrew Fenn, Lieuwe Westra, Bart De
Clercq en Frédéric Amorison. Verder 3 man uit de jongerenploeg van Omega Pharma-Quick Step en
uiteraard Lampaert en Verraes. Yves is sterk bezig. In de Baloise Belgium Tour nog was hij in de tijdrit
op weg naar een heel dichte ereplaats tot hij lek reed. Sportdirecteur Hans De Clercq had niets aan het
toeval overgelaten in de voorbereiding van die tijdrit, zo werden voordien nog per kilometer de
tussentijden van Arthur Vanoverberghe genoteerd als referentie maar het mocht dus niet zijn.

Laurens De Vreese heeft zijn trui
27 mei 2013 - Baloise Belgium Tour (BEL, 1.HC)
Laurens heeft zijn trui! Een ferme prestatie aan het eind van een slopende Baloise Belgium Tour.
Laurens wilde absoluut een leiderstrui meenemen naar zijn thuis in Geraardsbergen. Wit of zwart, het
maakt niet uit. Aan een marathonontsnapping in de openingsrit hield hij de zwarte trui als leider in de
strijdlust over. Eén dag later nam Stijn Steels die over maar in de loodzware slotrit van en naar Banneux
reed Laurens opnieuw in de aanval met het gekende gevolg. En in de rit van zaterdag was er nog een

negende plaats voor Tom Van Asbroeck.
Maxim Iglinsky won zaterdag aan de Meren van de Eau D'Heure solo de vierde rit. Hij was mee in een
kopgroep die na 20 kilometer tot stand kwam en was de enige die voorop wist te blijven, zij het met
amper 2 seconden. Greipel won de pelotonsspurt.
Zondag was het programma loodzwaar: miezerig koud weer en een parcours met veel meer klimwerk
dan enkel die 13 beklimmingen aangeduid in het roadbook. Het duurde tot ver in een eerste lus vooraleer
een ruime kopgroep tot stand kwam. Na de eerste van drie beklimmingen van de Côte de la Redoute
waren ze definitief weg. Laurens was mee en pakte genoeg punten om het klassement van de strijdlust
te heroveren. Op de tweede beklimming van La Redoute wisten een aantal renners vanuit het peloton
aan te sluiten bij de koplopers terwijl een aantal andere renners vooraan verdwenen. Laurens hield
vooraan stand en bleef daar nog tot aan de tweede van drie beklimmingen van de Côte de Banneux.

Tweede passage op La Redoute, Laurens De Vreese naast Wout Poels Foto © Cyclingmoments.com

Pech voor Tom Van Asbroeck (rit 2) en Yves Lampaert (ITT)
24 mei 2013 - Baloise Belgium Tour (BEL 2.HC)
Drie dagen ver zijn we in de Baloise Belgium Tour en de wereldkampioen tegen de klok Tony Martin
prijkt weer op kop van het klassement. In de tijdrit over 15 kilometer liep hij liefst 40 seconden uit op zijn
dichtste belager, de Nederlander Tom Dumoulin van Team Argos-Shimano. Donderdag in rit 2 won
Greipel de spurt van een uitgedund peloton. Twee keer pech voor onze ploeg! Tom Van Asbroeck reed
donderdag steeds attent voorin en zat goed gepositioneerd voor een dichte ereplaats in de spurt maar
toen hij aanzette klikte zijn voet uit de pedaal. En Yves Lampaert had in de tijdrit uitzicht op een
fantastische ereplaats en in één klap een mooi klassement maar moest aan de slag in de regen en reed
lek ...
'Zelden iemand zo ontgoocheld gezien' twitterde Michael Van Staeyen kort nadien. Terecht, Yves
vertrok ambitieus en had uitzicht op een mooie uitslag, denk maar aan zijn 12de plaats in de tijdrit van
de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde. Veel van onze renners gaven het volle pond in de tijdrit en
Arthur Vanoverberghe werd als 27ste onze eerste renner in de uitslag. Knap, als we Tony Martin even
niet meetellen dan gaf Arthur 42 seconden toe op de tweede in de uitslag. Gijs Van Hoecke werd 44ste
op 1'35" van Martin. Yves eindigde 47ste en had 4 seconden meer nodig dan Gijs. In de stand zijn Gijs
(21ste op 1'35") en Yves (22ste op 1'39") onze best geklasseerde renners. Ook Pieter Jacobs staat nog

onder de twee minuten (34ste op 1'50").
De rit van donderdag richting Meerbeke kende een geanimeerde finale. Het peloton viel uiteen door de
wind, de Bosberg, de Congoberg en de gietende regen. Uiteindelijk spurtte een peloton van een 60-tal
renners voor de zege. Tom, heel de dag vooraan te vinden, klikte dus uit de pedaal en werd 13de. Bij
hem in de buurt zat nog Yves die nu 12de was. Ook mee in die groep waren Pieter, Gijs en Laurens. Die
laatste moest de trui van de strijdlust wel laten aan Stijn Steels die in de vroege vlucht van de dag zat.
De koplopers donderdag kregen veel meer voorsprong dan het groepje met Laurens de dag voordien.

Strijdlust voor De Vreese en beste ploeg van de dag
23 mei 2013 - Baloise Belgium Tour (BEL 2.HC)
André Greipel won woensdag de eerste rit in de Baloise Belgium Tour tussen Lochristi en Knokke. In de
jaarlijkse massaspurt met aankomst ter hoogte van de helling 'De Wandelaar' haalde Greipel het voor
Tom Boonen en de Nederlander Ramon Sinkeldam. Onze renners leverden schitterend werk en grepen
elke gelegenheid aan om zich in de kijker te rijden.
Om te beginnen was er Laurens De Vreese. Hij ging mee in de vlucht van de dag die na 2 kilometer tot
stand kwam. Bij hem zaten Alphonse Vermote, Dieter Uyttersprot en Olivier Chevalier. Die laatste, 2
weken terug nog winnaar van de Ronde van Limburg, bleef samen met Laurens het langst voorop. Op 26
kilometer van de finish werden ze gegrepen. Dit alles leverde Laurens de zwarte trui op, als leider in de
strijdlust.
Lotto Belisol controleerde de wedstrijd maar verschillende van onze renners wisten zich in de finale nog
te tonen. Yves Lampaert reed twee keer voor het peloton uit en Pieter Jacobs pakte bonificatieseconden
dankzij een tweede plaats in een tussenspurt. In het klassement komt Pieter zo op de vijfde plaats op 8
seconden van leider Greipel. Michael Van Staeyen, terug na een lange antibiotica kuur, en Tom Van
Asbroeck zorgden voor de ereplaatsen in de sprint. Michael werd knap vijfde en Tom achtste. Sven
Vandousselaere zat ook niet ver, hij werd 12de. In de stand hebben we zo na de vijfde plaats van Pieter
nog Michael op 8, Tom op 10 en Sven op 15. En dat alles is meteen ook goed voor de leidersplaats in
het ploegenklassement.
Op nu naar rit 2, van Knokke naar Ninove. De renners een deel van het oude parcours van de Ronde
van Vlaanderen voor de wielen, met onder meer de Bosberg.

Jasper De Buyst derde in tweede rit
20 mei 2013 - An Post Ras (Irl., 2.2)
In de Ierse rittenwedstrijd An Post Ras ging een Belgische nationale ploeg van start met daarbij Jasper
De Buyst, Kenny De Ketele en Tim Mertens. Jasper De Buyst werd maandag derde in de tweede rit en
staat voorlopig zevende in de stand op 2 seconden van de leider, de Brit Peter Hawkins. Kenny De
Ketele werd tiende in die rit.
De An Post Ras begon zaterdag en eindigt zondag 26 mei. De wedstrijd heeft categorie 2.2 op de
Europese UCI kalender en wordt gereden door nationale, regionale en continentale ploegen van vijf
renners. Naast onze drie renners zitten nog Aimé De Gendt en Moreno De Pauw in de selectie van
bondscoach Peter Pieters.

Ereplaatsen voor Vandousselaere (3) en Van Asbroeck (4)
19 mei 2013 - Glava Tour of Norway (NOR 2.1)
De Noren waren op dreef in de ronde van hun land editie 2013. Alexander Kristoff (Kathusa) won de twee
eerste ritten en de slotrit, telkens in de massasprint. En Edvald Boasson Hagen (Sky Procycling) won
de koninginnerit en net als in 2012 ook het eindklassement. Topsport Vlaanderen - Baloise reed met
Tom Van Asbroeck (4) en Sven Vandousselaere (3) in totaal 7 toptien uitslagen bijeen.

Stevige regen en koude temperaturen teisterden het peloton in de eerste twee ritten. Telkens kregen we
een vroege vlucht die netjes op tijd werd gegrepen door het peloton. In de tweede rit hadden we met
Stijn Neirynck en Laurens De Vreese twee man mee in de vroege vlucht. Sander Armée verloor in die rit
tijd door een valpartij op 15 kilometers van de streep ten val. Met stramme spieren en verschillende
schaafwonden moest hij deze ronde verder zetten. In rit drie spurtte Theo Bos (Blanco Pro Cycling)
sneller dan Kristoff. In de koninginnerit met aankomst in Lillehammer was Pieter Jacobs onze beste
man: 19de op 2'12" van Edvald Boasson Hagen. Die laatste won solo en nam de leiderstrui over van zijn
landgenoot. Sven Vandousselaere sprintte in deze ronde steeds mee wanneer het voor de ritzege ging
en werd zo één keer achtste en twee keer vijfde. Tom Van Asbroeck werd twee keer zesde, één keer
zevende en in de slotrit vijfde.

Gijs Van Hoecke tweede, Michael Van Staeyen vierde
19 mei 2013 - Grand Prix Criquielion (BEL 1.2)
Zaterdag won de bijna 20-jarige Belg Boris Vallée in Deux-Acren de Grote Prijs Claude Criquielion. Gijs
Van Hoecke werd tweede, Michael Van Staeyen vierde. In 2010, als eerstejaars junior, won Boris Vallee
nog de wegrace op de Youth Olympic Games in Singapore.
186 renners verschenen aan de start van deze wedstrijd over 181 kilometer. Verschillende
ontsnappingspogingen meteen na de start en na ongeveer 40 kilometer vormde zich een kopgroep van
19 renners met daarbij Kenneth Vanbilsen en Yves Lampaert. Meer dan een minuut liepen ze niet uit
maar na 135 kilometer zat de groep, uitgedund tot 13 man, nog steeds voorop. Pech voor Kenneth dan
vooraan verdween door een valpartij. Yves bleef vooraan tot hij en nog vijf overblijvers met nog 18
kilometer te gaan gegrepen werden. Niemand raakt nog weg tot op 7 kilometer van de finish Gijs Van
Hoecke met Sascha Weber voorop geraakte. Het duo kreeg verderop het gezelschap van Boris Vallée
en Eugenio Alafaci. Het peloton greep de vluchters op de meet, Vallée won voor Gijs en Alafaci.
Michael werd vierde en Weber, de laatste van de vier vluchters, zesde. Zowel Michael als Sander
Helven kwamen hier terug in competitie na ziekte en een antibiotica kuur. Ook Tim Declercq reed hier
zijn eerste wedstrijd sinds de valpartij in de Tro Bro Léon halfweg april waarbij hij een complexe breuk in
de hand opliep.

Van Hoecke aanvaller - ereplaatsen voor Vanbilsen (8) en Lampaert (10)
16 mei 2013 - Puivelde Koerse (Bel.)
De 20 jaar jonge Robin Carpenter kon amper geloven dat hij de winnaar was van de regionale koers in
Puivelde vorige woensdag. De Amerikaan die uitkomt voor het George Hincapie Sportswear
Development Team won solo. Gijs Van Hoecke was vroeg in de wedstrijd mee in een kopgroep van vijf
maar die werd al snel herleid tot een trio. De ontsnapping kwam tot stand in de tweede van 19 ronden en
het overgebleven trio werd op vier ronden van het einde gegrepen. Meteen daarop kreeg Gijs nog af te
rekenen met een lekke band. Intussen reed een nieuwe groep van zes in de aanval, daarbij ook de
latere winnaar. KEnneth Vanbilsen werd 10de op 25 seconden van Carpenter. Yves Lampaert was
tiende.

Gijs Van Hoecke in de aanval (Foto © Dave Mertens - meer foto's Puivelde Koerse in album op
https://www.facebook.com/teamTVLB)

Jacobs 2de & De Vreese 10de in Köln, Vandousselaere 5de in eindstand
Picardie
12 mei 2013 - Rund um Köln (GER 1.1) en Tour de Picardie (FRA 2.1)
Pieter Jacobs is zondag tweede geworden in Rund um Köln, de Duitse 1.1 koers die lang op
Paasmaandag op de kalender stond. Sébastien Delfosse (Crelan-Euphony) haalde het in een spurt met
drie. Het trio was weggeraakt uit een omvangrijke kopgroep en Delfosse lanceerde de sprint van ver. De
Oostenrijker Georg Preidler (Argos-Shimano) werd derde. Laurens, ook in de grote kopgroep, werd nog
knap tiende. Mee vooraan zaten ook Sep Vanmarcke, Stijn Steels en Alphonse Vermote.
Zondag eindigde ook de Franse rittenwedstrijd Tour de Picardie. Sven Vandousselaere werd er vijfde in
de eindstand op 21 seconden van de eindwinnaar. Basis hiervoor legde hij in de rit van vrijdag toen hij
180 van de 190 kilometers in de aanval reed, de prijs van de strijdlust op zak stak, en
bonificatieseconden sprokkelde. De ritten in deze Tour de Picardie gingen naar Bryan Coquard en
Marcel Kittel (2). Die laatste werd ook eindwinnaar. Michael Van Staeyen was voorzien voor Picardië
maar moest ziek afhaken en kreeg antibiotica voorgeschreven.

Over ziektes, valpartijen en kwetsuren
11 mei 2013 - Teamnieuws
2013 is geen jaar als een ander voor Topsport Vlaanderen - Baloise. Het begon meteen sterk maar
gaandeweg viel de éne na de andere renner uit door ziekte, kwetsuren en valpartijen. Een aantal van
hen kan gelukkig weer voluit koersen, zo bewees Sven Vandousselaere gisteren nog in de eerste rit van
de Ronde van Picardië.

Op 30 maart kwam Kevin De Jonghe zwaar ten val in de Triptyque des Monts et Châteaux. Hij werd
afgevoerd met een breuk van de heupkop. Sinds afgelopen weekend mag Kevin beginnen met steunen
op zijn linkerbeen en na een 8-tal weken zou hij terug volledig zonder krukken kunnen stappen. Vanaf
dan mag hij een half uurtje fietsen op de rollen zonder weerstand en op 28 juni volgt een nieuwe
controle. Drie maanden na zijn val zou hij weer buiten kunnen fietsen. We hopen met hem dat hij nog
wat kan koersen op het einde van dit seizoen.
Dominique Cornu revalideert na een heupoperatie op 18 april. Vijf jaar lang had hij bij zware
inspanningen last en pijn aan de rug en de heup. Dominique zat met de handen in het haar, onderging tal
van onderzoeken en probeerde verschillende oplossingen maar niets hielp. Finaal bleek dat zijn heup
geopereerd moest worden om de fietshouding te corrigeren. Momenteel loop hij met krukken en binnen 2
tot 3 weken kan hij terug fietsen. Je hoort Dominique er zelf over in dit filmpje.
Jelle Wallays kreeg begin maart, na de Driedaagse van West-Vlaanderen, opnieuw last aan de knie.
Vorig jaar was hij daardoor ook al een tijdje out geweest. Na verschillende onderzoeken werd hij
geopereerd op 19 april. De kwetsuur had te maken met een gescheurd vlies binnen de knie, een gevolg
van zijn val in de GP Van Steenbergen 2012. Jelle zit terug op de fiets en mag sinds een paar dagen de
trainingsarbeid opdrijven.
Zico Waeytens werd in de winter geopereerd omwille van het compartimentsyndroom. Zijn problemen
werden veroorzaakt door een vernauwing van de slagader in zijn bekken waardoor het been snel ging
verzuren. Zico heeft al een tijdje de training hervat, het gaat goed en mogelijk zal hij wederoptreden op
zaterdag 1 juni in de Heistse Pijl. We tellen samen met hem af!
Tim Declercq viel halfweg april in de Tro Bro Léon en liep daarbij een complexe breuk in de hand op. Er
waren hechtingen nodig in het aangezicht, en hij had 3 stukken tand afgebroken. Het was even bang
afwachten omwille van verbrijzelde rondzwevende stukjes bot in de hand. Pijnvrij fietsen kon daardoor
moeilijk worden. Maar het lukte om de grootste stukjes bot vast te zetten met 2 pinnen en pijnvrij fietsen
moet zeker lukken. Normaal gezien zou Tim terug koersen half mei maar door een ontsteking op de
hand moet hij antibiotica nemen en de fiets een paar dagen op stal laten. De pinnen zullen ook
verwijderd worden. Met een beetje meer vertraging dus hopen we hem snel weer in het peloton te zien.
Thomas Sprengers debuteerde schitterend in de voorjaarskoersen maar werd einde maart geveld door
klierkoorts en zat sindsdien nog niet op de fiets. Uitzieken is hier het belangrijkste. Courage Thomas!
Deze maand kwamen bij op het lijstje Jarl Salomein en Eliot Lietaer. Jarl kwam zwaar ten val in de
tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke, begin mei. Hij heeft een hersenschudding en moet nog
rusten. En Eliot liep bij een val een sleutelbeenbreuk op en werd op 8 mei geopereerd.
En dan hadden we dit jaar nog de knie van Sven Vandousselaere (maand out), de kaak en ziekte van
Laurens De Vreese (2 keer kort tijd out), een zieke Stijn Neirynck, de hamstring van Sander Armée,
Kenneth Vanbilsen die later aan het seizoen 2013 begon omwille van een operatie afgelopen winter, en
deze week nog ziektes voor Sander Helven en Michael Van Staeyen.

Sterk gereden maar tegenslag op slecht moment
10 mei 2013 - Ronde van Limburg (BEL 1.2)
Olivier Chevalier van team Wallonie-Bruxelles-Crelan won gisteren in Tongeren de Ronde van Limburg.
Tom Van Asbroeck werd 14de en was onze dichtste finisher maar onze mannen reden een sterke
wedstrijd tot op een paar minuten tijd alles even mis liep.
Onze ploeg verscheen met slechts zes maan aan de start. Sander Helven, ziek, moest afhaken. We
kregen een zeer attractieve wedstrijd met veel wisselende posities en onze renners waren steeds mee.
Onder meer Sander Armée en vooral Kenneth Vanbilsen toonden zich aanvallend. Kenneth voelt de
conditie stijgen, zijn seizoen 2013 begon later omwille van een knieoperatie afgelopen winter na het WK
bij de beloften. Pech was er dan toen na de laatste kasseistrook een kopgroep van 10 tot stand kwam.
Niemand was mee en de situatie was nog wel recht te zetten maar uitgerekend op dat moment reed
Tom Van Asbroeck lek. De 10 waren weg en we hebben nog getracht de situatie recht te zetten maar
kwamen 14 seconden te kort. Toch sterk, bij het ingaan van de laatste plaatselijke ronde bedroeg de
voorsprong van de vluchters nog een stuk meer dan een minuut.
Foto's van de wedstrijd vind je hier en op onze facebook pagina.

Kenneth Vanbilsen aan de leiding, kasseien van Manshoven, Heks (Foto: © Cyclingmoments.com - Erik
Van Breugel)

Kenneth Vanbilsen tiende
06 mei 2013 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (FRA 2.HC)
De slotrit in de Vierdaagse van Duinkerken werd gewonnen door Yannick Martinez. De Fransman van de
ploeg La Pomme Marseille lanceerde de sprint op 500 meter van de finish en niemand kon er nog over.
Kenneth Vanbilsen werd tiende. Arnaud Démare (FDJ) is de eindwinaar.
Michael Van Staeyen werd 12de en Tom Van Asbroeck 18de. In de eindstand is Gijs Van Hoecke als
22ste op 58 seconden van Démare onze best geklasseerde renner. Yves Lampaert werd 25ste op 1'13".

Van Asbroeck in ontsnapping, Kreder wint, Démare blijft leider
04 mei 2013 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (FRA 2.HC)
De Nederlander Michel Kreder (Garmin-Sharp) heeft de koninginnerit van de Vierdaagse van Duinkerken
gewonnen. Hij kon op de valreep Florian Vachon remonteren. De Fransman van Bretagne-Séché
Environnement werd tweede. Onder de rode driehoek van de laatste kilometer had hij nog 10 seconden
voorsprong maar in de slotklim ging het nog stevig bergop.
Michel Kreder was één van de zeven renners die er nog in slaagden om tot bij Vachon te rijden. Daarbij
ook de leider Arnaud Démare. Toen die zijn ploegmaats vooraan opgesoupeerd liet hij knap zien wie de
sterkste is in deze editie van de Vierdaagse. Het was ook nodig want de ontsnapte Vachon staat
tweede in de stand op 16 seconden. Morgen in de slotrit over 165,2 kilometer tussen Estaires en
Dunkerque kan Démare zijn vierde ritzege behalen.
Zeven ronden van 21,6 km stonden er op het programma vandaag. Tom Van Asbroeck trok mee in een
kopgroep van 11 die in de op één na laatste ronde uiteen viel en gegrepen werd. Gijs Van Hoecke
eindigde vandaag in een groepje op 28 seconden en werd 22ste. Op 44 seconden hadden we Yves
Lampaert als 37ste. Sven Vandousselaere werd 46ste op 2'12".

En Démare gaat door: 3 op 3
04 mei 2013 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (FRA 2.HC)
Arnaud Demare heeft vrijdag ook de derde rit gewonnen in de Vierdaagse van Duinkerke. We kregen
opnieuw een massasprint en de rozetruidrager haalde het vlot. Michael Van Staeyen werd nu vijfde en
onze ploeg blijft het ploegenklassement aanvoeren.
Met de bijhorende bonificaties verstevigt Démare uiteraard nog zijn leidersplaats in de stand. De laatste
helling van de dag situeerde zich op 7,5 kilometer van het einde maar leverde aanvallers geen succes
op. Na Michael waren er nog dichte plaatsen voor Sven Vandousselaere (12) en Tom Van Asbroeck
(13). In het klassement hebben we met Yves Lampaert (9), Michael (11) en Tom (14) drie man dicht
vooraan zodat we nog steeds het ploegenklassement aanvoeren. En we doen met Lampaert ook nog
mee in het bergklassement. Vandaag volgt de lastigste rit van deze vierdaagse die vijf dagen duurt,
voor de klassementsrijders zal het nu moeten gebeuren.

Jarl Salomein nacht in ziekenhuis na val
04 mei 2013 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (FRA 2.HC)
Jarl Salomein kwam zwaar ten val in de tweede rit van deze Vierdaagse van Duinkerke. Jarl werd
afgevoerd naar het ziekenhuis in Denain, onderging daar verder onderzoek en bracht er de nacht door.
Jarl kwam ten val na ongeveer 17 kilometer koers. Intussen is hij weer thuis, hij heeft een
hersenschudding en zal een dikke week in een donkere kamer blijven en rusten. Mogelijk volgt er nog
bijkomend onderzoek in het ziekenhuis van Oostende. We wensen hem een snel herstel.

Persbericht
03 mei 2013 - Teamnieuws
Wielerploeg Topsport Vlaanderen - Baloise laat in een mededeling weten dat ten aanzien van haar
wielrenner Pieter Vanspeybrouck door de disciplinaire commissie van de KBWB bij een beslissing van 2
mei 2013 een uitsluiting voor een periode van drie maanden werd uitgesproken.
Lees hier het volledige persbericht dd. 3 mei 2013

Prestaties resulteren in leidersplaats ploegenklassement
03 mei 2013 - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (FRA 2.HC)
Twee op twee voor de jonge Franse spurtbom Arnaud Démare tot nu toe. Gepiloteerd door zijn sterke
FDJ ploegmaats won Démare de eerste twee ritten in de Vierdaagse van Duinkerke. Onze mannen,
waarvan de meesten hier aanwezig weerkeren na een korte rustperiode, hebben intussen al een mooie
reeks prestaties neergezet.
Het begon met Tim Mertens in de openingsrit. Hij trok mee in de eerste vlucht van de dag en de
kopgroep bleef voorop tot op ongeveer 28 kilometer van het einde, net voor een tussenspurt. Bij een
eerdere tussenspurt was Tim tweede geworden en dat leverde hem 5 seconden bonificatie op. Hij
eindigde de rit in dezelfde tijd als de winnaar en kwam zo uit op de derde plaats in de stand. In de
massaspurt werd Michael Van Staeyen zesde.
In de tweede rit was Yves Lampaert mee in de vroege vlucht. Zij werden op 48 kilometer van het einde
gegrepen. Yves pakte onderweg twee keer de punten voor de bergprijs en staat in dat klassement
tweede met evenveel punten als de leider, Julien Duval (Roubaix Lille Metropole). Michael werd opnieuw

zesde in de massaspurt, Tom Van Asbroeck volgde als zevende. In de voorlopige stand, aangevoerd
door Démare, hebben we nu Tim op 5, Yves op 11, Michael op 13 en Tom op 20. Daardoor is Topsport
Vlaanderen - Baloise leider in het ploegenklassement.

Simon Spilak (Katusha) wint
02 mei 2013 - Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (Ger., 1.HC)
De Sloveen Simon Spilak (Katusha) won op 1 mei Rund um den Finanzplatz. In een spurt met twee
haalde hij het voor de winnaar van vorige jaar, de Italiaan Moreno Moser (Cannondale Pro Cycling
Team). André Greipel (Lotto-Belisol) won de spurt voor de derde plaats.
Topsport Vlaanderen - Baloise had drie renners in dat peloton. Preben Van Hecke werd 34ste, Arthur
Vanoverberghe 44ste en Eliot Lietaer 49ste. Bij onze deelnemers ook hier mannen die weerkeren na een
rustperiode.

Sander Armée bijna 200 kilometer in de vlucht van de dag
22 april 2013 - Luik - Bastenaken - Luik (UCI WorldTour, BEL)
De Ier Daniel Martin heeft zondag de 99e Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Martin haalde het met kleine
voorsprong op de Spanjaard Joaquim Rodriguez en wat verderop volgde Alejandro Valverde als derde.
Sander Armée, ondanks last de vorige dagen met de kuit en pijn voelbaar tot in de hamstring, reed bijna
200 kilometer in de vlucht van de dag.
De kopgroep van zes vormde zich al na 4 kilometer. Bij Sander zaten nog Bart De Clercq (Lotto-Belisol),
Frederik Veuchelen (Vacansoleil), Vincent Jérôme (Europcar) en Jonathan Fumeaux en Pirmin Lang
(bieden IAM). Moeilijk moment was er voor Sander en Lang op de steile flanken van de Côte de Stockeu
zodat hij met lichte achterstand moest beginnen aan de Col de la Haute Levée maar hier wist Sander en
later ook Lang weer aan te sluiten bij de eerste vier. Verderop, op de Côte du Maquisard, moest Sander
zijn medevluchters definitief laten gaan. De mannen van Team Sky deden het kopwerk in het peloton op
dat ogenblik, en tussen hen in reed Preben Van Hecke mee op de eerste rijen. Preben eindigde als
147ste op 16'08" van de winaar. Twintig plaatsen voor hem en 5'30" eerder eindigde Pieter Jacobs.

Foto: Cyclingmoments.com

Spanjaard Moreno wint
19 april 2013 - Waalse Pijl (UCI WorldTour, BEL)
De Daniel Moreno won woensdag de Waalse Pijl. De Spanjaard van team Katusha haalde het op de Mur
de Huy voor de Columbianen Sergio Luis Henao Montoya (team Sky) en Carlos Alberto Betancur
Gomez (AG2R La Mondiale). Een trio zorgde voor de vroege vlucht van de dag.
Sander Armée moest vooraf al afhaken voor deze Waalse Pijl. Sander kreeg in de Brabantse Pijl last in
de kuit en de pijn was voelbaar tot in de hamstring. Daarbovenop kwam nog een valpartij in het slot van
de Amstel Gold Race. Met een paar dagen meer rust zou hij kunnen starten in Luikt - Bastenaken Luik.
Er werd al vroeg hard gereden in deze editie van de Waalse Pijl. De vluchters haalden de 2de passage

van de Mur de Huy niet. Intussen waren enkele van onze renners waaronder Arthur Vanoverberghe
betrokken of opgehouden in een valpartij en was Laurens De Vreese ziek geworden en gestopt na de
eerste passage op de Mur. Preben Van Hecke werd onze dichtste finisher. Hij eindigde 5 minuten na de
winnaar in een groep renners die bij het peloton afhaakte op de laatste klim voor de finish op de Mur de
Huy. Verderop eindigden ook Arthur Vanoverberghe, Pieter Jacobs en Eliot Lietaer.

Tim Declercq geopereerd na valpartij van zondag
16 april 2013 - Tro-Bro Léon (FRA 1.1)
Tim Declercq kwam zondag in de legendarische koers Tro Bro Léon zwaar ten val. Hij kon een voor hem
gevallen renner niet meer ontwijken. Bij de val liep Tim een complexe breuk in de hand op, er waren
hechtingen nodig in het aangezicht, en hij had 3 stukken tand afgebroken. Dinsdagmiddag volgde een
operatie in het ziekenhuis te Roeselare.
Het was even bang afwachten omwille van verbrijzelde rondzwevende stukjes bot in de hand. Pijnvrij
fietsen kon daardoor moeilijk worden. Maar, Tim bericht zelf op facebook dat: "na heel wat bricoleren
toch nog de grootste stukjes bot vastgezet werden met 2 pinnen. Pijnvrij fietsen zal normaal zeker
lukken. Schitterend nieuws dus vergeleken met deze ochtend". Tim dankt ook iedereen voor de vele en
hartverwarmende steunbetuigingen. "Binnen een maandje gaan we er terug volledig tegenaan", aldus
nog Tim.
De Tro Bro Léon is een wedstrijd van 204 kilometer waarbij het peloton over heel wat veld- en
kiezelwegen en paden gestuurd wordt. Francis Mourey, in de winter ook veldrijder en in die discipline de
beste Fransman, won de koers solo. De dichtste ereplaatsen gingen naar zijn ploegmaats bij Française
des Jeux, Johan Le Bon en Anthony Geslin. Op de moeilijkste strook, en met nog 25 kilometer te gaan,
begonnen ze eraan. Slechts een 80-tal renners haalde de finish. Daarbij 5 van onze renners (vlnr:
Vanbilsen, Neirynck, Lampaert, Van Staeyen, Van Hecke).

Kreuziger wint, Vanoverberghe in de kopgroep van de dag

14 april 2013 - Amstel Gold Race (UCI WorldTour, NED)
Roman Kreuziger won zondag solo de Amstel Gold Race. De Tsjech van Saxo Bank-Tinkoff zat in een
kopgroep en viel aan op ongeveer 10 kilometer van de finish. Arthur Vanoverberghe was onze man in de
kopgroep van de dag en deed dat schitterend. Tot 11 minuten liepen ze uit en het duurde lang eer alle
vluchters opgeraapt waren. Pieter Jacobs en Sander Armée reden uit maar werden door pech en
valpartijen opgehouden.
De kopgroep met Arthur kwam vrijwel meteen na de start tot stand. Johan Vansummeren (Garmin
Sharp) viel aan en kreeg naast Arthur nog drie andere renners mee: Tim De Troyer (Accent JobsWanty), Alexandre Pliuschin (IAM) en Mikel Astarloza (Euskaltel). Vanuit het peloton begonnen Nicolas
Vogondy (Accent Jobs) and Klaas Sys (Crelan-Euphony) nog aan een lange achtervolging. Pas toen de
koplopers bijna 11 minuten voorop reden konden de twee aansluiten. De wedstrijd bleef dan een hele tijd
op slot, vooral de renners van Cannondale (Sagan) en 'thuisploeg' Blanco onderhielden het tempo. Op
weg naar de derde passage op de Gulpenerberg brak de kopgroep van zeven man in twee stukken:
Vansummeren, Astarloza en Pliuschin gingen samen verder. De Troyer werd als eerste ingelopen door
het peloton en Arthur werd samen met Vogondy en Sys gegrepen op weg naar de Eyserbosweg.
Op weg naar de derde van vier passages op de Cauberg ging het ook in het peloton steeds sneller. Er
volgde daardoor een reeks valpartijen waarbij nogal wat van onze renners opgehouden werden. Pieter
Jacobs kon ondanks een valpartij en een lekke band meerdere keren terug keren in het peloton maar
kwam op de voorlaatste doortocht van de Cauberg een 10-tal meters te kort. Sander Armée werd
meerdere keren opgehouden en ook Eliot Lietaer zat in een verloren positie na een val. Sven
Vandousselaere had zijn wiel afgegeven aan Pieter Jacobs.
Uiteindelijk eindigden Pieter en Sander dus de wedstrijd. Samen met de prestatie van Arthur in de
vroege vlucht kunnen we stellen dat de missie volbracht werd, zo besloot sportdirecteur Hans De
Clercq. (Foto's van deze wedstrijd volgen nog)
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Lekke band voor Tim Declercq in de finale maar toch nog 7de
13 april 2013 - Tour du Finistre (FRA 1.1)

Cyril Gautier won zaterdag de Tour du Finistre. De Fransman van Team Europcar versloeg Frederik
Veuchelen (Vacansoleil-DCM) in de sprint. Wat later werd Anthony Geslin (FDJ) derde. Alle drie zaten
ze in een kopgroep van 8 die in de finale uiteenviel. Tim Declercq was er ook bij maar werd geremd door
een lekke band. Hij werd nog mooi zevende op 22 seconden van de winnaar. Opnieuw was deze
wedstrijd geen pretje door de slechte weersomstandigheden. Bakken regen en stevige wind, en nog in
de neutrale zone waren er al enkele valpartijen. Er verschenen 20 ploegen aan de start maar slechts 53
renners reden de wedstrijd uit.
Meteen na de start werd er gevlamd en na een 12-tal kilometer kregen we een kopgroep van 15 met
Yves Lampaert erbij. Vrijwel alle grote ploegen waren vooraan vertegenwoordigd, met uitzondering van
AG2R en La Pomme Marseille. Meer dan 1'30" kregen de vluchters dan ook niet, tot een kleine
wegvergissing van het peloton hen een surplus van 1'15" opleverde. De voorsprong liep weer snel terug,
zeker toen vooraan de renner van FDJ verdween en ook die ploeg begon mee te werken in het peloton.
Stijn Neirynck had op dat ogenblik af te rekenen met zadelbreuk. Er was een fietswissel nodig en
verderop moest hij nog 2 keer gedepanneerd worden. Niet ideaal want in de wedstrijd ging het er op dat
moment nerveus aan toe, aldus sportdirecteur Andy Missotten. We waren 66 kilometer ver, het peloton
achter de 14 koplopers was in 4 stukken gebroken en al meer dan 20 renners waren uit koers
verdwenen.
Na 105 kilometer werden de 14 met Lampaert gegrepen. Net daarvoor kreeg Yves nog af te rekenen met
wielbreuk. Na 115 kilometer koers kregen de renners een helling van 17% voorgeschoteld. Het
resulteerde in een nieuwe kopgroep van 8 met daarbij Tim Declercq en deze mannen liepen snel uit tot 3
minuten. Na 150 kilometer koers kwamen zij op het plaatselijk circuit waar ze nog 5 rondjes van 8,7
kilometer moesten afwerken met daarin een klim van 12%. Zware kost na zo een hels ritje met regen en
wind en geen meter vlak onderweg. Tim verweerde zich knap en reed vlot mee maar kreeg af te rekenen
met een lekke band in de laatste ronde. Hij kon een gedeelte van de kopgroep nog bijbenen, vier renners
waren daar wel al weg. Tim werd zo nog knap zevende. Pechvogel Stijn Neirynck werd 20ste op 2'38",
zelfde tijd als de 13de.

Niemand betrokken in zware massale valpartij
12 april 2013 - GP de Denain Porte du Hainaut (FRA 1.1)
De Franse spurter Arnaud Demare heeft donderdag de Grand Prix de Denain gewonnen. Demare won de
massasprint voor zijn landgenoten Bryan Coquard en Nacer Bouhanni. Onze renners ontsnapten aan
een zware massale valpartij op het einde van de wedstrijd.
Door de valpartij was er een breuk in het peloton en spurtte slechts een 25-tal man voor de zege.
Michael Van Staeyen werd 18de.

Mooi podium: Sagan, Gilbert en Leukemans
11 april 2013 - De Brabantse Pijl (BEL 1.HC)
De Brabantse Pijl 2013 kreeg met Peter Sagan, Philippe Gilbert en Bjorn Leukemans een heel mooi
podium. Elf koplopers vochten het uit in de finale, Sagan haalde het.
In dat eerste peloton hadden we Laurens De Vreese (37ste), Sander Armée (42ste) en Pieter Jacobs
(50ste). Verderop hadden we nog Preben Van Hecke (63ste), Sander Helven (67ste), Arthur
Vanoverberghe (78ste) en Jarl Salomein (104). Een aantal van onze renners, waaronder Laurens,
Preben en Jarl, toonden zich actief op de eerste rijen van het peloton. Pieter Jacobs en Sander Armée
zaten op een belangrijk moment in de koers goed vooraan maar bij het opdraaien van de IJskelderlaan
viel Pieter en moest Sander voet aan de grond zetten. Pieter kon wel snel zijn plaats in het peloton
terug innemen. Voor Jarl en Tom Van Asbroeck was deze Brabantse Pijl wel een zeer zware opdracht.
Zij reden de dag voordien nog Paris-Camembert waarna nog een verplaatsing huiswaarts volgde van 600
kilometer.
Foto's van deze wedstrijd vind je hier en op onze facebookpagina.
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Bergprijs en strijdlust voor Tim Declercq
11 april 2013 - Paris-Camembert (FRA 1.1)
Pierrick Fédrigo won dinsdag in eigen land Paris-Camembert. Na 206 kilometer tussen Magnanville en
Vimoutiers versloeg hij drie medevluchters in de sprint. Als winnaar krijgt de 66 kilo wegende Fransman
zijn gewicht in Camembert. Een omvangrijke groep volgde op 21 seconden. Gijs Van Hoecke werd 12de
en Tim Declercq 15de. Tim reed voordien in de aanval en won zo de bergprijs en de prijs voor de
strijdlust.
Een groep van 9 met Tim vertrok na 124 kilometer. Een eerdere ontsnapping was toen geneutraliseerd.
Met nog 40 kilometer te gaan waren herleid tot een trio. Drie verse krachten kwamen aansluiten maar
met nog een 9-tal kilometers te gaan werden ze gegrepen. Tim won dus de bergprijs en de strijdlust en
dat hem ook een portie Franse Camembert op. Pech was er voor Tom Van Asbroeck die 32ste eindigde
op 36 seconden doordat hij met nog 500 meter te gaan verder moest op een lekke band.

Dominique Cornu 120 kilometer in de aanval
05 april 2013 - Grand Prix Pino Cerami (BEL 1.1)
Jonas Vangenechten (Lotto-Belisol) heeft donderdag de GP Pino Cerami gewonnen. Na 205 kilometer
tussen Saint-Ghislain en Frameries haalde hij het in de massasprint. Romain Feillu (Vacansoleil-DCM)
werd tweede, de Let Andris Smirnovs (Doltcini-Flanders) derde. Dominique Cornu reed ongeveer 120
kilometer in de aanval en Tim Declercq en Pieter Jacobs kleurden mee de finale. Tom Van Asbroeck
eindigde 12de maar was eerder in de koers betrokken bij een valpartij.
Vroeg in de wedstrijd kregen we een ontsnapping met Dominique Cornu, Benoît Jarrier (Bretagne-Seché)
en Boris Vallée (ColorCode). Dominique was een 10-tal dagen geleden nog geblesseerd uit de Italiaanse
Settimana Coppi & Bartali gestapt nadat hij zijn knie gestoten had. De drie liepen tot bijna 9 minuten uit,
waarop in het peloton de ploegen Lotto-Belisol en Movistar de snelheid opdreven. In Frameries waren er
nog 5 plaatselijke ronden met telkens de korte klim van de Tienne du Dragon te gaan. Aangekomen op

dat circuit was de voorsprong al sterk gedaald, al had een voor de vluchters gesloten overweg daar ook
wel wat bij geholpen. Elke passage op de Tienne du Dragon was goed voor aanvalswerk vanuit het
peloton. Onder meer Sander Helven en Tim Declercq mengden zich mee in de debatten. Met nog 3
ronden te gaan waren de vluchters gegrepen. In de voorlaatste ronde leek een omvangrijke groep met
Pieter Jacobs weg te geraken maar kort voor de laatste passage op de Tienne du Dragon kregen we
toch weer een hergroepering. Na die slotklim vormde zich opnieuw een kopgroep en weer was Pieter
mee. Bij de 11 zaten vier renners van Bretagne-Seché. Er was echter geen samenwerking vooraan met
als gevolg hergroepering en massaspurt. Tom Van Asbroeck eindigde dus 12de. Verderop werd Pieter
Jacobs 17de, Sander Armée 20ste, Sander Helven 23ste en Arthur Vanoverberghe 29ste.

Vandousselaere in de aanval, Van Staeyen 10de
04 april 2013 - Scheldeprijs (BEL 1.HC)
Marcel Kittel won woensdag voor het tweede opeenvolgende jaar de Scheldeprijs in Schoten. In de
massaspurt haalde hij het voor Mark Cavendish en Barry Markus. We kregen een hectische spurt
waarin Michael Van Staeyen mooi tiende werd. Vooraf was er een kopgroep van drie met Sven
Vandousselaere.
De eerste kopgroep van de dag kwam vroeg in de wedstrijd in 2 fasen tot stand. Negen man raakte
voorop en Kenneth Vanbilsen was mee. Hun voorsprong liep op tot boven de vier minuten maar het
peloton versnelde en brak in waaiers. Een eerste groep met 7 man van Omega Pharma-Quick Step en
voor ons Sven Vandousselaere, Jarl Salomein en Gijs Van Hoecke kwam aansluiten bij de negen
koplopers. Kort daarop volgde de rest, hergroepering dus, en we waren 87 kilometer ver. Daarop vormde
zich dan het trio met Sven Vandousselaere en verder Matthew Brammeier en Stefano Borchi. De rust
keerde weer, de vluchters werden door het werk van de sprintersploegen op tijd gegrepen en Michael,
naar voor gepiloteerd door Jarl, spurtte naar de 10de plaats.

Laurens De Vreese dik drie uur in de aanval!
01 april 2013 - Ronde van Vlaanderen (UCI WorldTour, BEL)
Vlaanderen genoot op Paaszondag van de 97ste editie van de Ronde en de zege van de Zwitser Fabian
Cancellara, al zal het uitvallen van Tom Boonen voor velen toch een zware domper geweest zijn. Het
peloton was nog maar 19 kilometer ver toen, maar nog veel vroeger was onze Eliot Lietaer al ten val
gekomen. Eliot reed nog verder maar door last aan de linkerschouder en moest hij uiteindelijk toch
stoppen. Erg spijtig, onze tweedejaarsprof was vastbesloten deze Ronde uit te rijden. Gelukkig zijn er
geen blessures die hem van de fiets afhouden.
Supersnel ging het bij de start, in het eerste wedstrijduur reed het peloton 49 kilometer. Aan de
beklimming van de Tiegemberg, de eerste helling van de dag, vormde zich een kopgroep van 7 met
daarbij Laurens De Vreese. Het peloton was toen ongeveer 80 kilometer ver. Eerste missie geslaagd
voor Laurens, want hij wilde zich absoluut in de kijker rijden in de 'vlucht van de dag' dit jaar. Bij Laurens
zaten Tosh Van Der Sande, Kevin Claeys, Tim De Troyer, de Nederlander Jetse Bol, de Deen Michael
Morkov en de Amerikaan Jacob Rathe. Tot 2'45" liepen de vluchters uit, maar in de achtergrond kwam
er reactie op gang en na 140 kilometer koers waren de Nederlander Maarten Tjallingii, de Pool Michal
Kwiatkowski, de Fransman Vincent Jerome en de Duitser André Greipel vooraan komen aansluiten. Wat
verder kwam ook nog Marcel Sieberg aansluiten en zo hadden we vooraan 12 man.
Het peloton zat enorm dicht intussen zodat er vooraan hard gevochten moest worden om stand te
houden. Op de Berendries bleven ze zo nog met zes over, en Laurens was nog steeds op post. Erg
knap, hij en Jetse Boll waren de enigste van de eerste zeven vluchters die wist te overleven maar Boll
moest op de eerste beklimming van de Oude Kwaremont ook afhaken. De andere renners vooraan
waren Kwiatkowski, Tjallingii, Greipel en Sieberg. Het peloton was intussen weer wat meer verachterd.
Met Laurens op kop namen de vluchters dan de Koppenberg, het peloton volgde daar weer op 1 minuut.
Voorbij de Steenbeekdries kwam er opnieuw reactie vanuit de achtergrond en de vijf kregen het
gezelschap van de Fransman Sébastien Minard met de Italiaan Mirko Selvaggi. En dan, met nog 37
kilometer te gaan volgde opnieuw de Oude Kwaremont. Kwiatkowski zette door en de kopgroep viel
uiteen. Laurens werd hier teruggepakt door een eerste peloton met vooraan ploegmaats van Cancellare
die het werk deden. Andere renners van onze ploeg zaten niet in dat eerste peloton, ze zaten net iets te
ver bij de beklimming van de Koppenberg. De finale kon losbarsten met het gekende gevold. Laurens
was een paar keer diep moeten gaan maar reed dik drie uur in de spits van de Ronde! In Oudenaarde

eindigde hij 64ste op 10'52". Vier andere renners eindigden in een groep op 13'35". Tom Van Asbroeck
werd zo in zijn eerste ronde 79ste, Jarl Salomein 82ste, Pieter Jacobs 99ste en Gijs Van Hoecke 112de.
Sven Vandousselaere en 'last minute' invaller Preben Van Hecke reden niet uit. Het belangrijkste voor
Sven is dat hij geen last meer had van de pijnlijke knie die hem de voorbije weken parten speelde.

Laurens De Vreese in de kopgroep op de Eikenberg - Foto: © TDWsport.com

Tim Declercq eindigt vierde
01 april 2013 - Le Triptyque des Monts et Châteaux (Bel., 2.2)
De slotrit in de Triptyque des Monts et Châteaux tussen Beloeil en Doornik werd gewonnen door Florent
Mottet. Mottet is een 22-jarige Belg uit Marche-En-Famenne die uitkomt voor de ploeg Color Code
Biowanze van sportdirecteurs Christophe Brandt en Christophe Detilloux. Tim Declercq werd 14de en
bleef vierde in het klassement.
Tim was onze man voor de spurt in deze rit maar na een aarzeling raakte hij ingesloten. Onderweg had
hij via een tussenspurt nog wat bonificatieseconden gesprokkeld maar in de stand schoof hij niet meer
op. Verderop in de stand hebben we Jasper De Buyst (16de), Arthur Vanoverberghe (25ste), Sander
Helven (30ste) en Kenneth Vanbilsen (39ste).

Kevin De Jonghe valt en breekt heupkop, Tim Declercq 2de
30 maart 2013 - Le Triptyque des Monts et Châteaux (Bel., 2.2)
Nog meer slecht nieuws na de namiddagrit van de Triptyque des Monts et Châteaux. Kevin De Jonghe
raakte betrokken bij een valpartij in de finale en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd een
breuk van de heupkop vastgesteld. Ook voor Kevin courage en veel beterschap! Tim Declercq werd
tweede in die rit. Hij won de spurt van een groepje van 15 dat volgde op 11 seconden van de winnaar, de
Amerikaan Lawson Craddock. Onze andere renners eindigden in het peloton dat volgde op 36 seconen.
Tim staat vierde in de stand, op 7 seconden van Craddock, de nieuwe leider. Morgen volgt de
koninginnerit. Later meer.

Sander Armée knap gereden en zesde
30 maart 2013 - Volta Limburg Classic (NED 1.1)
Traditioneel rijden we één dag voor de Ronde van Vlaanderen in Nederlands-Limburg de Volta Limburg
Classic, vroeger gekend als Hel van het Mergelland. Door het uitvallen van Thomas Sprengers hadden
we slechts zes man aan de start. Sander Armée deed het schitterend en werd zesde. De Duitser
Rudiger Selig (Katjoesja) won de spurt van een omvangrijke kopgroep.
Het minder leuke nieuws kwam er vanmorgen voor de start. Thomas Sprengers voelde zich al een week
grieperig en had wat koorts en na onderzoek kreeg hij te horen dat hij klierkoorts heeft. Heel spijtig na
zo'n uitstekende seizoenstart. Meer hierover lees je op de website van Thomas.
De groep die spurtte voor de zege was ongeveer 25 man sterk en was in schijfjes ontstaan nadat in het
peloton de reactie op gang kwam op een kopgroep van vijf. Die hadden toen bijna 4 minuten voorsprong
en er waren nog 40 kilometers te gaan. Bram Tankink bleef het langst voorop, maar op 9 kilometer van
het einde vormde zich dus de omvangrijke kopgroep. Sander, mee vooraan na een mooie inspanning,
reed vanaf dan steeds attent in de voorste rijen en wist in de laatste 100 meter van de spurt nog heel
wat plaatsen op te schuiven.

Edward Theuns wint tijdrit en pakt de leiding
30 maart 2013 - Le Triptyque des Monts et Châteaux (Bel., 2.2)
Gisteren begon in Moeskroen de driedaagse rittenkoers Triptique des Monts et Châteaux. De openingsrit
werd in een massaspurt gewonnen door Belgisch beloftenkampioen Jorne Carolus. Onze spurter in de
koers, Kenneth Vanbilsen, raakte op 1 kilometer van de finish betrokken in een valpartij van een man of
5 na een aanrijding met de boog van de laatste kilometer. Een kopgroep van 4 werd gegrepen op 800
meter van de finish. Tim Declercq werd 16de.
Van bij de start waren er heel wat aanvallen en daarbij waren ook onze mannen zeer actief. Zowel
Kenneth, Jasper De Buyst als Sander Helven mengden zich in de debatten. Kenneth reed een tijdje met
twee voorop, Sander een tijdje solo, er kwam niemand in steun opdagen. De snelheid lag zo hoog dat
wegrijden onbegonnen werk was. Na 90 kilometer, op de vijfde helling van de dag, kwam de kopgroep
van vier tot stand. Tot 1'40" liepen ze uit. Op een 30-tal kilometers begonnen onze mannen samen met
de andere belangrijkste ploegen aan de voorsprong te knabbelen.
Zaterdagvoormiddag volgde dan de individuele tijdrit over 10 kilometer. Edward Theuns won en is de
nieuwe leider, en Jasper werd 10de op 15 seconden. Tim was 12de op 16 seconden, en een licht
verkouden Kevin De Jonghe 14de op 17 seconden. Verderop hadden we nog Arthur Vanoverberghe
23ste op 23 seconden, Sander 31ste op 30 seconden en Kenneth 45ste op 39 seconden.
Vandaag volgt nog een pittig ritje van 100 kilometer met 3 beklimmingen van de Kluisberg en van de
Horlitin, een helling tussen de Kluisberg en de Knokteberg in. Zondag is er dan de koninginnenrit tussen
Château de Beloeil en Doornik.

Lampaert 12de, ploeg 5de op 21
29 maart 2013 - VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (BEL 2.HC)
Sylvain Chavanel heeft net als vorig jaar de Driedaagse van De Panne-Koksijde gewonnen. Hij was de
snelste in de tijdrit en pakte zo de eindzege. De voormiddagrit werd - ook al net zoals in 2012 gewonnen door de Noor Alexander Kristoff. Heel wat van onze renners lukten erin om geen tijd te
verliezen in die korte maar soms verraderlijke ochtendrit en hadden zo uitzicht op een goed
eindklassement. En dat lukte perfect, iedereen ging ervoor in de tijdrit en Topsport Vlaanderen - Baloise
eindigde zo vijfde op 21 in het ploegenklassement. Yves Lampaert (12de) en Gijs Van Hoecke (17)
eindigden in de rit en in de eindstand in de top 20.
Neoprof Yves Lampaert, vorig jaar nog Belgisch beloftenkampioen, was de uitschieter met zijn 12de

plaats. Amper vijf plaatsjes verder volgde Gijs Van Hoecke. Verderop in de eindstand vinden we Pieter
Jacobs als 21ste en Jarl Salomein als 28ste. Chapeau iedereen!

Mertens in de aanval, Van Asbroeck 10de in rit 2
28 maart 2013 - rit 1 & 2 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (BEL 2.HC)
Peter Sagan schreef de eerste rit in de driedaagse van De Panne-Koksijde op zijn naam. De Slovaak
won de spurt van een tienkoppige leidersgroep voor de Fransman Demare en de Noor Kristoff en is de
eerste leider. Rit twee ging naar Mark Cavendish. In de massaspurt haalde hij het voor Elia Viviani en
Francesco Chicchi. Tom Van Asbroeck werd tiende en Arnaud Demare is de nieuwe leider omdat Peter
Sagan zich liet uitzakken.
Tim Mertens was mee in de vlucht van de dag in de tweede rit maar de vijf koplopers werden kort na de
heuvelzone reeds gegrepen. Daarop raakte een trio weg en die mannen werden gegrepen in de finale.
Tom werd dus 10de en Michael Van Staeyen was 16de. Jarl Salomein, Pieter Jacobs, Gijs Van Hoecke
en Yves Lampaert verloren hier 8 seconden. Een kopgroep van zes kleurde rit 1. Preben Van Hecke
hing gedurende een dik uur tussen de kopgroep en het peloton. Alle vluchters werden gegrepen door een
eerste peloton en voorbij de laatste klim, de Eikenmolen, raakte onder impuls van Sagan 10 man
voorop. Sagan won en de eerste groep met een 60-tal renners eindigde op 9 seconden. In deze groep
hadden Tom, Gijs, Jarl, Pieter en Yves zich kunnen handhaven.

Chaotisch einde in Italië
25 maart 2013 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali (ITA 2.1)
Lampre-renner Diego Ulissi werd eindwinnaar van de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana Coppi & Bartali.
Ulissi pakte donderdag in de tweede rit de leiding en stond die niet meer af. Thomas Sprengers werd als
25ste onze dichtst geklasseerde renner. En ook in Italië sloegen de weersomstandigheden weer op hol.
De slotrit was pure chaos, nog een grote groep renners stapte uit de koers.
Ulissi won donderdag solo de 2e rit, een zware klus met aan het eind 5 ronden van ongeveer 20
kilometer met daarin een klim van 4,7 kilometer. Naar lastigheidsgraad is die klim te vergelijken met de
muur van Hoei, maar dan nog een stuk langer. Zoiets 5 keer in een rit is verschrikkelijk zwaar.
Dominique Cornu was in deze rit op post in een kopgroep van 6 die de eerste 100 kilometer kleurde.
Thomas, Sander Armée en Arthur Vanoverberghe zaten bij het ingaan van de slotronde in een groep die
volgde op een groep van 18 met daarin de favorieten. De drie eindigden respectievelijk 20ste, 26ste en
36ste. Een goede prestatie want onze renners kwamen uit de koude en het Vlaamse werk terwijl heel
veel renners hier aan het werk Tirreno Adriatico in de benen hadden.
Vrijdag in de koninginnerit was Damiano Cunego de snelste op de slotklim. Thomas werd hier 30ste, hij
moest de kop van de koers laten gaan op een 3-tal kilometer van de finish. Michael Van Staeyen
eindigde als allerlaatste maar voor hem zat het werk hier erop. Hij vertrok naar België met het oog op de
Driedaagse De Panne - Koksijde. Cornu verdween helaas uit de koers nadat hij zijn knie gestoten had.
Zaterdag was er dan de tijdrit over 14,3 vlakke kilometers. Kevin De Jonghe was hier onze snelste, hij
werd 28ste op 1 minuut van het Italiaanse Lampre-talent Adriano Malori. Op de 10de plaats geeft Kevin
slechts 15 seconden toe, op Ivan Basso slechts 4. En dan volgde de chaos. Al van zaterdagavond
sloeg het weer om. De slotrit op zondag werd ingekort en vertrok later. Door de temperatuur van 4
graden met regen en wind lag het plaatselijke parcours er gevaarlijk bij. De tijdsopname gebeurde dan
ook bij de aanvang van de laatste plaatselijke ronde. Jasper De Buyst en Kevin De Jonghe waren toen
al met een grote groep uit de koers gestapt. Onze 4 overgebleven renners zaten in het peloton dat
volgde na een kopgroep van 10. Er werd dan nog een dik half uur gekoerst voor de rit en die werd
gewonnen door Damiano Caruso (Cannondale). Arthur werd 13de, Sander Helven 14de.

Vlaams Worldtour weekend: zware kost in barre en moeilijke omstandigheden
25 maart 2013 - E3 Prijs Harelbeke (UCI WorldTour, BEL) - Gent-Wevelgem (UCI
WorldTour, BEL)

Fabian Cancellara en Peter Sagan zijn de winnaars van de eerste Worldtour koersen 2013 op Vlaamse
bodem. Beiden kwamen solo over de meet. Zware kost, deze edities van de E3 Prijs Harelbeke en
Gent-Wevelgem. En moeilijke omstandigheden ook, vooral zondag door de verplaatsing van de start van
Gent-Wevelgem naar Gistel. Precies 8 minuten bleven er over voor onze renners om zich van de de bus
naar de start te begeven. Ze stonden vrijwel helemaal achteraan en dat hebben ze geweten, toen
meteen na de start de koers losbarstte.
Maar eerst was er vrijdag nog de E3 prijs Harelbeke. Hier koersten ze volle bak met nog meer dan 70
kilometer te gaan. Vanaf de Taaienberg ging het hele peloton op een lint. Verschillende van onze
renners kwamen vanaf dan in moeilijkheden, ze zaten te ver, of reden net dan lek (Lampaert) of
moesten naar de kant door moeilijkheden met de luchtwegen (Declercq). Pieter Jacobs en Laurens De
Vreese reden tot Harelbeke, ze werden respectievelijk 43ste en 90ste.
En dan kwam Gent Wevelgem. Het slechte weer, de chaos en snelle start na aankomst in Gistel, dat
geld voor iedereen uiteraard. De koers barstte meteen los, en onze renners moesten de eerste waaiers
laten gaan. Een aantal van hen kon nog even weerstand bieden maar de opeenstapeling van zware
omstandigheden de laatste weken eisten hun tol. Onze renners zijn uiteindelijk nog jong, niet elke 23jarige heeft al de 'body' als Peter Sagan.

Walter Planckaert praat na en blikt vooruit.
21 maart 2013 - Teamnieuws
Donderdagavond nog een gesprekje gehad met sportdirecteur Walter Planckaert. Over de barre
weersomstandigheden tijdens de voorbije weken bijvoorbeeld, die hun sporen nalaten. Over enkele
gekwetsten en zieken ook, en over mannen die super draaien.
De weersomstandigheden zijn voor heel het peloton dezelfde, daar kunnen we dus niet over blijven
klagen, aldus Walter. Zo is Pieter Jacobs onze man op dreef momenteel maar ook hij voelde woensdag
in Dwars door Vlaanderen nog de weerslag van het voorbije regenweekend in de Franse Loirestreek.
Laurens De Vreese is heel goed en gaat zeker nog verbeteren de komende weken. Super was de
prestatie van Yves Lampaert. Als eerstejaars op die leeftijd - nog geen 22 - nooit in de problemen
geweest en aangekomen in de groep op 2'21" van de winnaar. En heel super is Tom Van Asbroeck,
maar hij raakte helaas betrokken in de valpartij net voor de afdaling van de Ladeuze. De versnellingen
waren stuk en onze volgwagen, auto 21, was op dat ogenblik nog heel ver weg. Stijn Neirynck had
hetzelfde probleem na een valpartij aan de Eikenberg: lang wachten op de volgwagen. En Preben Van
Hecke had gewoon zijn dag niet, ook dat kan gebeuren, ook dat is koers.
Jarl Salomein en Pieter Vanspeybrouck waren recent ziek. Jarl bijvoorbeeld had het heel zwaar te
pakken de dag na de Handzame Classic. Sven Vandousselaere en Jelle Wallays zijn nog steeds out
door een kniekwetsuur en Zico Waeytens werkt verder aan zijn revalidatie.
Intussen maken we ons op voor de E3 Prijs Harelbeke vrijdag, onze eerste WorldTour wedstrijd dit jaar,
met Tim Declercq, Pieter Jacobs, Yves Lampaert, Eliot Lietaer, Laurens De Vreese, Stijn Neirynck, Jarl
Salomein en Preben Van Hecke. Als we de weerberichten erop nakijken gaat het nog niet echt beteren
in Vlaanderen, maar morgen lijkt alvast nog te doen. Voor wie onze auto zoekt: we dragen nummer 23
...
Hier vind je nog 20 foto's van Dwars door Vlaanderen 2013

Thomas Sprengers 5de in ochtendrit
20 maart 2013 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali (ITA 2.1)
Fabio Felline en Team Katjoesja zijn de winnaars op dag 1 van de Internationale Wielerweek Coppi e
Bartali, een rittenwedstrijd over 4 dagen in Italië. In de korte voormiddagrit won Felline licht
afgescheiden de spurt, en Thomas Sprengers was vijfde. In de namiddag was er een ploegentijdrit voor
ploegen van 4. Elke merkenploeg had dus 2 teams aan de start. Onze ploeg met Sander Armée voor
het klassement werd 12de. Katjoesja won en levert met Maksim Belkov de leider in de stand.
De ochtendrit ging over 99,5 kilometer met halfweg enkele beklimmingen. Een groep van ongeveer 100
man maakte zich op voor de spurt maar een val in de finale zorgde voor een breukje. Thomas

Sprengers zat vooraan en werd vijfde. De ploegentijdrit ging over 11,19 kilometer. In de voormiddag
koersten de renners nog onder een blauwe hemel, in de namiddag was het ook in Italië weer beginnen
regenen.

Oscar Gatto wint, Jacobs 16de en De Vreese 23ste
20 maart 2013 - Dwars door Vlaanderen (BEL 1.HC)
Dwars door Vlaanderen werd woensdag gewonnen door de Italiaan Oscar Gatto van Vini Fantini. In een
sprint haalde hij het voor de Sloveen Borut Bosic (Astana) en de Australiër Mathew Hayman (Team
Sky). Luttele meters voordien had het groepje van 8 met Gatto de ontsnapte Fransman Thomas
Voeckler ingerekend. Pieter Jacobs volgde in de tweede groepje op 1'13" en werd 16de.
De wedstrijd ging over net geen 200 kilometer met in de laatste 110 kilometers de heuvelzone met 13
hellingen en 3 kasseistroken. Een groep van 14 ging ervandoor nog voor die heuvelzone maar veel
voorsprong namen ze niet. In de heuvelzone bleef van de 14 uiteindelijk alleen Hayman over en hij
kreeg in de finale 9 nieuwe gezellen. Pieter Jacobs nestelde zich in een daarop volgend groepje dat op
een gegeven moment volgde op amper 30 seconden. Op Nokereberg trok hij nog stevig door, ze bleven
met 8 over en streden voor de 11de plaats. Verderop volgde Laurens De Vreese als 23ste op 2'14". En
nog wat verder, op 2'21", hadden we Stijn Neirynck (35ste) en Yves Lampaert (37ste). Eliot Lietaer
raakte goed doorheen de heuvelzone maar kreeg met nog 20 kilometer te gaan een klopje en werd zo
59ste op 3'38". Bij hem zat Gijs Van Hoecke die 63ste werd. Hoeft het nog gezegd, het was weer koud
en nat en slechts 64 man reed de koers uit. Tom Van Asbroeck was uitgeschakeld door een valpartij,
wat verrekkingen zonder erg liet hij weten via twitter.

2 top 10 plaatsen voor Pieter Jacobs in het natte Pays de Loire
17 maart 2013 - Classic Loire Atlantique (FRA 1.1) en Cholet - Pays de Loire (FRA 1.1)
Dat Pieter Jacobs er staat is wel duidelijk. Afgelopen weekend pakte hij een zevende en negende plaats
in wedstrijden van de Coup de France 2013, een klassement voor Franse ploegen dat gaat over 16
Franse wedstrijden van de Europe Tour kalender. De overwinningen waren voor Edwig Cammaerts
(Cofidis) in de Classic Loire Atlantique en Damien Gaudin (Europcar) in de Grand Prix de Cholet-Pays
de Loire.
Het Europese wielervoorjaar blijft maar kreunen onder de slechte weersomstandigheden. Het was
misschien niet zo erg als in Milaan Sanremo maar in het Franse Pays de la Loire was het vooral
zaterdag kletsnat en koud. Resultaat daardoor in de Classic Loire Atlantique: slechts 57 renners haalden
het einde. Gijs Van Hoecke en Tom Van Asbroeck tekenden present in de kopgroep van de dag. Met 17
waren ze weg. Onderweg raakte de kopgroep uitgedund, onze mannen waren bij de 9 overblijvers die de
begonnen aan de laatste 34 kilometer maar het peloton volgde dan al op 45 seconden. De kopgroep
brak nog in 2 stukken en de laatste overblijvende vluchters werden diep in de finale ingerekend. Aan de
fninsh kon de Belgische Cofidisrenner Edwig Cammaerts het spurtende peloton verschalken. Pieter
Jacobs werd dus negende, ze waren met 23 in de spurt voor de tweede plaats.
Damien Gaudin (Europcar), twee weken terug al proloogwinnaar in Parijs-Nice, won zondag de Grand
Prix de Cholet-Pays de Loire in een spurt met drie. De ereplaatsen gingen naar Marcel Wyss (IAM
Cycling) en Rein Taaramae (Cofidis). De 3 koplopers bleven over van een kopgroep van 5, het peloton
kon deze vroege vluchters niet inrekeken. Een groepje van 7 met Pieter Jacobs spurtte voor de zesde
plaats en Pieter werd zo zevende. Cholet-Pays de Loire ging over 206 kilometer. De kopgroep kwam er
na een aanval van Marcel Wyss na ongeveer 20 kilometer wedstrijd. In de achtervolging vormde zich
een groep van 14 man met daarbij Eliot Lietaer. Bij de 14 ook 4 ploegmaats van renners die voorop
reden. De 14 lukten er niet in om vooraan aan te sluiten, met nog ongeveer 100 kilometer te gaan
werden ze weer gegrepen door het peloton.

Kenny Dehaes wint massaspurt, Michael Van Staeyen 10de
16 maart 2013 - Handzame Classic (BEL 1.1)

Kenny Dehaes (Lotto Belisol) won vrijdag in een massasprint de Handzame Classic. Michael Van
Staeyen werd tiende. Omwille van de koude en de sneeuw ging de wedstrijd door op een aangepast
parcours. De renners reden van Bredene meteen naar Handzame waar er nog negen plaatselijke ronden
volgden. De passage langs de kust en de heuvelzone werd geschrapt.
Een breuk in het peloton na ongeveer 20 kilometer koers veroorzaakte was even een moeilijk moment
voor de ploeg. Jarl Salomein zat in het eerste peloton van een 50-tal renners, verder niemand. Werken
geblazen dus, het tweede peloton hing lang op een 20-tal seconden en met nog 130 kilometer te gaan
kwam de hergroepering. Daarop raakte een groepje van 5 voorop waarvan de laatste overblijver
gegrepen werd op 12 kilometer van de finish. Intussen was er een valpartij van Stijn Neirynck. In de
finale raakte nog een trio voorop maar zij werden in de slotkilometer gegrepen door het spurtende
peloton.

Geen Nokere Koerse, en de heroiek van Drenthe
12 maart 2013 - Nokere-Koerse (BEL 1.1) en Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe
(NED 1.1)
De kogel is door de kerk: Nokere Koerse van woensdag 13 maart is afgelast. Net als vorig jaar wordt het
voorjaar verstoord door geschrapte wedstrijden. Voor onze ploeg is dit na Kuurne-Brussel-Kuurne en
Dwars door Drenthe de derde koers die niet doorgaat. Afwachten nu hoe de weersomstandigheden
zullen zijn vrijdag voor de Handzame Classic maar mogelijk zal de Ronde van Drenthe van afgelopen
zaterdag voor onze renners de zwaarste koers zijn dit jaar op vlak van koude, regen, gure wind,
gevoelstemperatuur en gladde kasseien.
De temperatuur kwam nooit boven één graad Celcious. Heel straf wat Tim Declercq en Stijn Neirynck
daar voor mekaar brachten, ze reden niet alleen uit maar maakten ook mee koers. In een groepje van 6
slaagden ze er bijna in om aan te sluiten bij de kop van de wedstrijd. Daar was tijdens de beklimmingen
van de Vamberg in schijfjes een kopgroep van een man of 12 tot stand gekomen. De 6 achtervolgers
met Stijn en Tim hadden op een gegeven moment maar 15 seconden achterstand meer. Slechts 32
renners bereikten de finish en verder was het daar in Drente een waar slagveld door valpartijen,
materiaalpech, onderkoelde renners, een tekort aan bezemwagens en renners zoals Kevin De Jonghe
en Jasper De Buyst die zelfs even van de planeet verdwenen leken. 'Wij willen vooral kritische,
journalistieke verslaggeving en minder heroïek in de wielerverslaggeving', klonk het recent in Nederland,
maar de Ronde van Drenthe 2013, dat was toch echt wel heroïek, helaas deze keer zonder publiek. (zie
ook verslag hierover van Tim Declercq)

Pieter Jacobs pakt zijn eerste!
10 maart 2013 - Omloop van het Waasland (BEL 1.2)
Na Preben Van Hecke vorig jaar won nu Pieter Jacobs de Omloop van het Waasland. Pieter was samen
met Sander Armée en Nico Eeckhout ontsnapt op ongeveer 5 kilometer van de finish en haalde het in
de spurt. "Ik wist dat het erin zat vandaag" verklaarde Pieter achteraf. Hoeft het nog gezegd dat hij heel
gelukkig was met zijn eerste profzege.
De Omloop van het Waasland ging over 179 kilometer van de markt in Lokeren naar de markt in
Stekene. Er werd snel gestart tot dan een groep van 10 man voorop raakte. Voor Topsport Vlaanderen Baloise was Gijs Van Hoecke mee en de voorspong van de vluchters liep op tot 2'30". In het peloton
was het aan de mannen van Crelan-Euphony om te werken. In Stekene waren er 9 plaatselijke ronden
van 12,4 kilometer te gaan. Met nog 4 stuks te gaan was er de hergroepering. Daarop konden 7 renners
ervandoor gaan met daarbij Sander en Pieter. Na een versnelling van Sander raakten onze 2 mannen
voorop met Eeckhout en Pieter maakte het af in de spurt.
Pieter is nog altijd maar 26 jaar en reed vorig jaar één van zijn beste seizoen bij de profs, zijn
overwinning is een schitterende zaak. En Sander, hij reed al weer een top 10! Verderop hadden we nog
een 9de plaats voor Michael Van Staeyen en Jarl Salomein werd 15de.

Solo’s van Alexander Wetterhall en Jérôme Baugnies

10 maart 2013 - Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe (NED 1.1) en Kattekoers Ieper
(BEL 1.2)
De Ronde van Drenthe zaterdag werd gewonnen door de Zweed Alexander Wetterhall (NetApp). Twee
ploegmaats flankeerden hem op het podium. Zondag werd er niet meer gekoerst in Dwars door Drenthe.
De winterse weersomstandigheden waren te zwaar geworden. Ijskoud was het ook in Ieper zondag waar
de Kattekoers gereden werd. Hier won Jérôme Baugnies.
Zaterag al waren de weersomstandigheden super slecht in Noord Holland. Met 157 trokken ze op pad
voor de Ronde van Drenthe en slecht 32 renners zouden de finish halen. Extreme koude, regen en wind,
en een temperatuur net op het vriespunt. "Eén van de zotste koersen uit mijn leven" twitterde Tim
Declercq achteraf. Tim werd 14de en Stijn Neirynck 18de. Een groep van aanvankelijk 13 man maakte
de koers. Daaruit vertrok de winnaar voor een straffe lange solo. Tim en Stijn zaten in de achtervolging
in een groep van zeven. Een groepje van 10 man werd in de finale nog de verkeerde weg opgestuurd.
In Ieper stond met de Kattekoers de eerste wedstrijd van de Lotto-Topcompetitie U27 op het
programma. De wedstrijd ging over 174 kilometers met onderweg 14 beklimmingen: 2 maal de
Scherpenberg, Baneberg, Rodeberg, Kraaiberg, Mesenberg, Kemmelberg en Zavelaar. Na een 35-tal
kilometer koers kregen we een trio voorop met daarbij Yves Lampaert. Tegenaanvallers konden niet
meer aansluiten en de drie liepen tot 1'30" uit. In de heuvelzone ging de snelheid in het peloton weer
omhoog en werden de vluchters ingelopen door een 30-tal renners. Ook hier nog meer verbrokkeling en
diep in de finale raakte Baugnies alleen voorop. Sven Vandousselaere en Laurens De Vreese waren
toen niet meer in koers. Sven had donderdag de knie gestoten en ondervond nog last, Laurens moest
opgeven na een val omwille van beschadigde schoenplaatjes.

Delfosse wint, Van Staeyen vijfde
08 maart 2013 - Wanzele (Bel.)
Sébastien Delfosse (Crelan-Euphony) won woensdag in Wanzele de eerste kermiskoers van 2013.
Delfosse versloeg medevluchter Alphonse Vermote (An Post-Chainreaction) en kort daarop won Kenny
Dehaes (Lotto-Belisol) de spurt voor de derde plaats. Michael Van Staeyen werd vijfde.
Liefst 241 renners verschenen aan de start in Wanzele. 17 ronden van net geen 10 kilometer stonden er
op het programma. Al snel kregen we een kopgroep van zeven met daarbij Tim Declercq. Toen iets
voorbij halfweg nog zeven man vooraan kwam aansluiten hadden we Kenneth Vanbilsen en Sander
Helven mee. In de op één na laatste ronde raakten vanuit de kopgroep Delfosse, Vermote en Koen
Barbé voorop. Barbé viel verderop weg door een lekke band. De overige vluchters konden de kloof op
het duo niet dichten en werden ingelopen door het peloton.

Luc Wallays overleden
06 maart 2013 - Teamnieuws
Dinsdag is Luc Wallays op 51-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Luc is oom en trainer
van de broers Jelle en Jens, topsportcoördinator bij Wielerbond Vlaanderen en sportief manager van
wielerclub de Jonge Renners Roeselare. Van 1984 tot 1998 was hij zelf beroepsrenner. Luc was een
gedreven man en inspirator voor heel wat jonge wielrenners. Vanwege iedereen bij Topsport Vlaanderen Baloise, onze deelneming en veel sterkte aan Jelle, Jens en de familie, collega's en vrienden van Luc.

Ereplaatsen, aanvallers en eindzege in rushesklassement
04 maart 2013 - Driedaagse van West-Vlaanderen (BEL 2.1)
"Zaterdag en zondag zijn er mogelijkheden om ons te laten zien" stelde Walter Planckaert bij aanvang
van de Driedaagse van West-Vlaanderen. En of we ons hebben laten zien: Jelle Wallays reed twee
dagen in de ontsnapping van de dag wat hem eindwinst in het rushesklassement oplvererde, dankzij
gesprokkelde seconden in die rushes eindigde Jelle zevende in de eindstand, Pieter Jacobs (zaterdag)

en Sven Vandousselaere (zondag) reden in de finales in de aanval, Tom Van Asbroeck werd zaterdag
tweede en na hem waren er nog top 10 plaatsen voor Jarl Salomein (5de) en Yves Lampaert (10de).
Toen zich in de slotrit een elitekopgroep vormde van 17 man hadden we zelfs vier man mee. Pech was
er zondag voor Yves, hij had een aanrijding met bloembakken en werd overgebracht naar het
ziekenhuis. Zijn valhelm was gebroken, maar met enkel kneuzingen aan het scheenbeen kon Yves
zondag nog terug naar huis. Proloogwinnaar Kristof Vandewalle is ook eindwinnaar van de Driedaagse
van West-Vlaanderen geworden. De ritten gingen naar Gerald Ciolek (MTN-Ohubeka) en Danilo
Napolitano (Accent jobs-Wanty).
Zaterdag ging het dus van 't Zand in Brugge naar Harelbeke. Jelle raakte samen met Christoph
Pfingsten (Cycling Team De Rijke-Shanks) en James Vanlandschoot (Accent jobs-Wanty) voorop na
een 40-tal kilometers en won 2 van de 3 rushes. In de slotronde werden de vluchters gegrepen maar
Pfingsten bleef nog even voorop, samen nu met Axel Domont en Pieter Jacobs. In de nerveuze en
hectische finale wisten onze mannen nog een treintje te vormen voor Tom die dus enkel Napolitano
moest laten voorgaan. De slotrit ging van Nieuwpoort naar Ichtegem met een lus door het Heuvelland.
Zes man zat er in de vlucht van de dag. Daarbij opnieuw Jelle, die opnieuw de rushes voor zijn rekening
nam en zo in de stand met bonificaties opschoof naar de zevende plaats. Bij Argos-Shimano vreesden
ze even voor de positie van de Zweed Tobias Ludvigsson, leider in het jongerenklassement. Hij hield
nog zes seconden over op Jelle. Toen een elitegroepje kwam aansluiten bij de zes vulchters hadden we
zelfs 4 man mee vooraan. Met nog 25 kilometer te gaan kregen we dan een kwartet vooraan met daarbij
Sven Vandousselaere. Ook nu werden de vluchters ingelopen en de massaspurt werd gewonnen door
Ciolek.

Thomas Sprengers in de aanval, jonge Rus Tsatevich wint
28 februari 2013 - Le Samyn (Bel., 1.1)
De zege in Le Samyn woensdag ging naar de Russische Katusharenner Alexey Tsatevich. Voor onze
ploeg was er geen top 10 plaats. Neo-prof Thomas Sprengers zat in de ontsnapping van de dag.
Le Samyn in Henegouwen is de opener van het Waalse wielerseizoen. Op het programma 206
kilometers van Frameries naar Dour. Na een dik uur koers trokken die renners in de aanval: Luke Rowe
(Team Sky), Elias Van Breussegem (Dolticini-Flanders) en Thomas Sprengers. De koplopers liepen tot
zeven minuten uit. Van Breussegem viel als eerste weg, op 60 kilometer van het einde was hij door het
peloton bijgehaald. In de vier plaatselijke ronden werd Luke Rowe als laatste gegrepen, er waren nog wat
meer dan 10 kilometers te gaan. In de slotkilometer, licht bergop, reageerde Tsatevich op een uitval van
Sebastien Chavanel (Europcar). De spurters waren verrast, Tsatevich bleef hen net voor.
Aan de start in Frameries was ook Laurens De Vreese erbij. Zaterdag moest hij nog passen voor
Omloop het Nieuwsblad omwille van een gezwollen kaak. Er was een kansje dat het om bof ging en
preventief bleef Laurens aan de kant, kwestie van de rest van het voorseizoen niet te hypothekeren.
Laurens is echter niet ziek geweest, voelde zich steeds goed en intussen is alles gelukkig weer achter
de rug.

Geen medailles op het WK baanwielrennen
25 februari 2013 - UCI Wereldkampioenschappen Piste, Minsk (Wit-Rusland)
De Belgen hebben het WK baanwielrennen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zonder medailles
afgesloten. Jasper De Buyst schoof nog op naar de zevende plaats in het omnium en ons duo Gijs Van
Hoecke - Kenny De Ketele lukte er niet in om de wereldtitel ploegkoers te verlengen.
Kenny en Gijs werden nu met zeven punten achtste. Het goud ging naar de Fransen Vivien Brisse en
Morgan Kneisky. Vroeg in de wedstrijd was er nog een valpartij van Kenny maar hij kon nadien gelukkig
weer verder. Drie landen slaagden erin om een winstronde te nemen. Hoe dan ook, Kenny en Gijs
beleefden een fantastisch jaar met de regenboogtrui en gaan er bij een volgende gelegenheid weer
opnieuw voor.

Sven Vandousselaere, derde, zorgt voor de verrassing!

23 februari 2013 - Omloop Het Nieuwsblad Elite (Bel., 1.HC)
Hopelijk een plaats bij de top 20, met dat doel verscheen Sven Vandousselaere zaterdagvoormiddag
aan de start van de 68ste Omloop Het Nieuwsblad. Maar Sven zorgde voor de verrassing van de dag:
vijf uur later, na 198,9 kilometer, 12 beklimmingen en 8 kasseistroken spurtte hij naar de derde plaats op
het podium! De Italiaan Luca Paolini (Katusha) won voor Stijn Vandenbergh (OmegaPharma QuickStep) en Sven was derde op 1'13". Bij Sven zaten nog Thomas, Van Avermaet, Bandiera,
Chavanel, Roelandts, Wynants en Etxegibel. Een fantastische prestatie, en dat in de
diepvriestemperaturen die Vlaanderen momenteel teisteren.
Ijzig koud was het, en daarbij nog een stevige wind. De 198 voorziene renners verschenen dan ook goed
ingepakt aan de start en vlogen er meteen in. Na een half uur koers slaagde een groepje van 7 erin weg
te rijden uit het peloton. Verderop wisten Gatis Smukulis en onze Preben Van Hecke nog de aansluiting
de maken en de ontsnapping van de dag was een feit. In het eerste koersuur bedroeg de gemiddelde
snelheid 46 km/u maar dan keerde de rust weer terwijl de voorsprong van de kopgroep opliep tot boven
de 4 minuten. Na de tweede passage van de Haaghoek begon het peloton aan de voorsprong te
knabbelen terwijl vooraan in de bergzone een aantal renners moest lossen.
Met nog 50 kilometer te gaan wist de voorwacht van een peloton met de favorieten aan te sluiten bij wat
nog overbleef van de koplopers. Preben was hier nog steeds vooraan, ook hij deed het knap. In de zone
van de Taaienberg tot en met de Molenberg viel de koers dan in de definitieve plooi en op de kasseien
van de Lippenhovestraat reed de sterkste man van de dag, Stijn Vandenbergh, iedereen uit het wiel
behalve Luca Paolini. Het peloton dat spurtte voor de 11de plaats zat al op 6'27" van de winnaar. In dat
peloton nog steeds al onze renners! Enkel Preben eindigde nog later, maar hij reed dan ook kilometers
lang in de aanval.
Sven was uiteraard heel content met de podiumplaats. Ik zat op beslissende momenten zoals
bijvoorbeeld de Taaienberg goed vooraan, vertelde hij achteraf. Toen Vandenbergh en Paolini op
kousenvoeten wegreden zat ik wat meer achteraan in de groep, maar de 2 waren hoe dan ook de
sterksten. Sven ging in Gent voluit voor de derde podiumplaats en dat lukte met overtuiging al kwam
Geraint Thomas nog sterk opzetten.

Sven Vandousselaere als derde over de streep Foto © TDWsport.com

Nog geen uitschieters op het WK baanwielrennen

23 februari 2013 - UCI Wereldkampioenschappen Piste, Minsk (Wit-Rusland)
Intussen zijn er al een paar dagen gepasseerd van het WK baanwielrennen in de Wit-Russische
hoofdstad Minsk. Uitschieters waren er niet. Vandaag komt Jasper De Buyst nog in actie in drie
onderdelen van het omnium. In de tussenstand staat Jasper tiende.
Op de openingsdag werden de Belgische mannen, een Topsport Vlaanderen - Baloise treintje met
Jasper De Buyst, Kenny De Ketele, Dominique Cornu en Gijs Van Hoecke, zevende in de
ploegenachtervolging. Hun tijd over de vier kilometer, 4:05.334, zat een 3-tal seconden boven het
Belgisch record van vorig jaar. De overwinning ging naar Australië.
Dominique Cornu werd negende in de kwalificaties van de individuele achtervolging en Kenny De Ketele
was tiende in het wereldkampioenschap puntenkoers. De titels hier gingen respectievelijk naar Michael
Hepburn en Simon Yates. Reactie van Kenny achteraf: de benen waren goed, werd geviseerd en miste
de goede trein halfweg. Daarna koers op slot en game over!
Jasper De Buyst staat halverwege het omnium op de tiende plaats. De Australische titelverdediger
Glenn O'Shea voert momenteel de stand aan. Jasper was tiende in de baanronde, zesde in de
puntenkoers en veertiende in de afvallingskoers. Op https://www.youtube.com/ucichannel kan je
beelden van dit WK vinden.

Sander 5de in slotrit, 8ste in eindstand
21 februari 2013 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (Esp., 2.1)
Schitterende prestatie woensdag van Sander Armée in de Vuelta a Andalucía alias Ruta del Sol. Na
veel klimwerk bleef vooraan een groepje van 12 man over. Sander was erbij, spurtte naar de vijfde plek
en werd zo achtste in de eindstand. Alejandro Valverde (Movistar) won de rit en het eindklassement.
Ontsnappen was geen issue in de finale van de slotrit. Het strakke tempo lag daarvoor veel te hoog.
Met deze uitslag heeft Sander al 5 ereplaatsen bijeengereden in 2013, heel sterk! Ook buitenlandse
volgers hebben onze Leuvenaar ontdekt, zo konden we merken aan de Spaanse tweets over de 'muy
fuerte' Belg Armée en zijn 'gran actuacion'!

Twee keer Hivert, Sander Armée 10de in de stand
19 februari 2013 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (Esp., 2.1)
De Fransman Jonathan Hivert (Sojasun) won de voorbije twee ritten in de Ruta del Sol. Onze renners
doen het schitterend met ereplaatsen gisteren (7) en vandaag (9) voor Sander Armée, en vandaag ook
neoprof Yves Lampaert (10de) en Eliot Lietaer (11de). Topsport Vlaanderen - Baloise was ook de beste
ploeg in rit 3. Sander staat in de stand 10de op 30 seconden van proloogwinnaar Alejandro Valverde.
In de rit van maandag was Hivert de snelste van een 20-tal renners, vooraan overgebleven na een reeks
beklimmingen. Sander was mee en eindigde in het wiel Van Jurgen Van Den Broeck. Voordien was
Preben Van Hecke meegegaan in een vroege vlucht. Met vier waren ze weg maar Preben was de
sterkste en bleef vooraan alleen over. Kort voor de top van de de Puerto de las Palomas, col van eerste
categorie op 35 kilometer van de finish, werd hij gegrepen.
Dinsdag won Hivert de spurt van een 50-tal renners. Wat voorspeld was kwam uit, de rit werd gereden in
zeer slechte weersomstandigheden: koud, nat en wind. Jarl Salomein en Preben Van Hecke zaten ook
bij de eerste 50, en Michael Van Staeyen zat verderop Sander Helven volgde door een valpartij zonder
veel erg op bijna 5 minuten. Morgen krijgen we de slotrit: 182 kilometer met veel klimwerk en een finale
van 14,5 kilometer bergaf.

Sergio Henao, Tony Martin en Alejandro Valverde weekendwinnaars
18 februari 2013 - Volta ao Algarve (Por., 2.1) - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

(Esp., 2.1) - clubkampioenschappen (Bel.)
De Colombiaan Sergio Henao van Team Sky en de Duitser Tony Martin (OmegaPharma-QuickStep) zijn
de weekendwinnaars in de Ronde van Algarve. Intussen is in Spanje de Vuelta a Andalucia Ruta
Ciclista Del Sol gestart met een proloog en hier ging de zege naar Alejandro Valverde. Voor onze ploeg
waren er in eigen land afgelopen weekend ereplaatsen in clubkampioenschappen. Arthur Vanoverberghe
werd zevende in Meulebeke en Tim Declercq derde in Rekkem.
Tony Martin is ook eindwinnaar geworden in de Ronde van Algarve. Hij was de snelste in de afsluitende
tijdrit onttroonde Sergio Henao die zaterdag leider werd na winst in de rit met aankomst op de Alto de
Malhao. In beide ritten was Pieter Jacobs onze eerste renner: zaterdag 30ste op 1'12", zondag 24ste op
4'12. In de eindstand is Pieter 22ste op 5'06" van Tony Martin. Yves Lampaert was als 32ste onze
snelste in de proloog van de Ruta del Sol. Hier wacht de renners maandag een rit over 163,9 kilometer
met op 40 kilometer van de finish de top van de Puerto de las Palomas, col van eerste categorie.
Een beeldverslag over het clubkampioenschap in Rekkem vind je hier. Daarbij ook een interview met
Tim Declercq, die vooruit blikt op de Omloop het Nieuwsblad van zaterdag.

Bijna prijs voor Thomas Sprengers en 3 maal top 10
16 februari 2013 - Volta ao Algarve (Por., 2.1)
Het gaat goed in Algarve voor Topsport Vlaanderen - Baloise. Neoprof Thomas Sprengers verschalkte in
de eerste rit bijna het Team Blanco treintje en werd pas op 40 meter van de finish gegrepen. Met hem en
Tom Van Asbroeck in rit 1 en Pieter Vanspeybrouck in rit 2 pakken we 3 top 10 plaatsen. De
overwinningen gingen respectievelijk naar de Duitser Paul Martens en Theo Bos, beide Team Blanco.
Het was volle finale in de eerste rit, treintjes van Team Blanco en OmegaPharma-QuickStep op de
eerste rij. Na enkele ronde punten was er wat verwarring en op een knikje bergop raakte Thomas alleen
voorop. Achter hem volgden eerst thuisrijder Tiago Machado (RadioShack-Leopard) en Paul Martens.
Die twee zaten vooraan te werken voor hun spurters, Giacomo Nizzolo en Theo Bos. En dat viertal wist
nog voor Thomas te eindigen. Hij werd op een 50-tal meters van de finish gegrepen en pakte zo toch
een mooie ereplaats. Twee plaatsen verder eindigde Tom Van Asbroeck en tussen onze twee mannen in
zat ... Mark Cavendish.
Rit twee eindigde dan weer wel in een 'gewone' massaspurt. Theo Bos haalde het voor Nizzolo en Pieter
Vanspeybrouck werd 8ste. Met 5 man in de top 40 schuift onze ploeg naar plaats 3 in het
ploegenklassement. Vandaag - zaterdag - kunnen de klimmers zich uitleven. We gaan weeral richting
200 kilometer met aan het slot de Alto de Malhao.

Ploegvoorstelling Topsport Vlaanderen - Baloise 2013
13 februari 2013 - Teamnieuws
Maandagavond 11 februari werd Topsport Vlaanderen - Baloise 2013 voorgesteld aan pers en
genodigden. Net als vorig jaar ging de ploegvoorstelling door in de gebouwen van Baloise Insurance
(toen nog Mercator) te Antwerpen. 2013 is een jubileumjaar voor onze ploeg, eind dit jaar mogen we met
trots terugblikken op 20 seizoenen in het profpeloton!
Al die jaren bleef de ploeg trouw aan haar missie, het opleiden en begeleiden van jong professioneel
talent ten einde hen te laten doorstromen naar topteams. Met het succes dat zij nu en tijdens hun
verdere carrière oogsten dragen zij bij tot de uitstraling van onze ploeg. Het lijstje doorstromers werd
eind 2012 weer wat langer: Pieter Serry was de laatste die het nest verliet en aan het eind van het jaar
zullen er zeker weer een aantal de stap naar de Worldtour zetten.
Manager Christophe Sercu kijkt dan ook met vertrouwen vooruit. We waren eind 2012 de eerste
Belgische ploeg in de UCI Europe Tour ranking en kwalificeerden ons voor deelname aan het WK
ploegentijdrit voor merkenploegen. Dat moeten we in 2013 zeker kunnen herhalen. Er zijn dit jaar meer
renners en sportdirecteurs, en er is de samenwerking met de trainers van Energy Lab. Vorige vrijdag
bijvoorbeeld hebben zij de renners nog getest op de tijdritfiets. De renners zijn enthousiast over hun
aanpak.

Presentator Wim De Meyer haalde ook Bart Walraet, Marketing director van Baloise Insurance, en Marc
Van der Beken, raadgever Sport van het Kabinet van Vlaamse minister voor Sport Philippe Muyters
voor de micro. Baloise is dit jaar ook hoofdsponsor van de Ronde van België en daar moeten onze
mannen goed zijn, het is zo een beetje hun 'Ronde van Frankrijk'. Er volgde nog een interview met
Walter Planckaert en Hans De Clercq en nadien werden de 25 renners kort voorgesteld. Naast de
gebruikelijke doelstellingen van de ploeg willen zij meer overwinningen behalen dan in 2012.
Foto's van deze ploegvoorstelling vind je hier en op onze facebook pagina. Video's volgen nog.

Jonathan Hivert is eindwinaar
04 februari 2013 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
De Fransman Jonathan Hivert (Sojasun) heeft de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De
ritwinnaars van afgelopen weekend zijn Bryan Cocquard, Samuel Dumoulin en Anthony Roux. Onze
ploeg opende sterk in de Ster van Bessèges met winst voor Michael Van Staeyen.
Bryan Cocquard pakte zaterdag zijn tweede ritzege. De gebruikelijke ontsnappingen werden
geneutraliseerd door zijn Europcar-ploegmaats en onze mannen. Michael werd zesde en moest daardoor
de puntentrui afstaan aan Cocquard die één punt meer had. In de zondagochtenrit was dus alles nog
mogelijk maar door valpartijen in de slotkilometers kwamen er breuken in het peloton. Dat resulteerde in
ereplaatsen voor Gijs Van Hoecke (8ste) en Tim Declercq (9de) maar Michael was achterop geraakt
waardoor de kloof in het puntenklassement definitief werd.
Anthony Roux won de afsluitende tijdrit over 9,7 kilometer. Tim Declercq werd 19de en is in de
eindstand als 17de onze best geplaatste renner.

Cousin nieuwe leider, Van Staeyen blijft in puntentrui
02 februari 2013 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
De 23-jarige Fransman Jérôme Cousin (Europcar) heeft vrijdag de derde rit in de 43e Ster van Bessèges
(cat. 2.1) gewonnen. Cousin was de snelste van een kopgroep van elf. Michael Van Staeyen won 36
seconden later de pelotonspurt voor de 12de plaats en staat in de stand nu negende op 32 seconden
van Cousin, de nieuwe leider. Michael behoudt wel de puntentrui.
De rit ging over 152 kilometer met start en aankomst in Bessèges. De kopgroep bestond oorspronkelijk
uit acht man maar met nog een 40-tal kilometer te gaan waren er vooraan wat verschuivingen waarna ze
met 11 richting finish trokken. Onze manne sleurden aan het peloton om de kloof te dichten.

Michael blijft leider in de stand en in het puntenklassement
01 februari 2013 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
De Fransman Bryan Coquard van team Europcar won donderdag de tweede rit in de Ster van Bessèges.
Michael Van Staeyen werd nu tweede en blijft voorop in het algemeen klassement en in het
puntenklassement.
De rit ging over 157 kilometer van Nîmes naar Fumades. Een kopgroep van drie liep tot zes minuten uit,
en in het peloton moesten onze mannen aan het werk. De laatste twee vluchters werden op 13 kilometer
van de finisch gegrepen en vanaf raakte niemand nog weg. Massaspurt dus en de 20-jarige Bryan
Coquard won. We kennen hem nog van het WK wielrennen in Valkenburg, een 4-tal maanden geleden.
Tom Vanasbroeck spurtte toen naar brons en Coquard pakte zilver. Eerder pakte de Fransman zilver op
de Olympische Spelen in Londen in het omnium op de piste.

Fantastische start: Michael Van Staeyen wint eerste rit

31 januari 2013 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)
Michael haalde het in de spurt voor Fréderique Robert (Lotto-Belisol) en is meteen de eerste leider in het
klassement. Arthur Vanoverberghe was onze man in de ontsnapping van de dag. Hij en zijn vier
medevluchters werden op 18 kilometer van de finish gegrepen.
De rit ging over 154 kilometers van Bellegarde naar Beaucaire. Arthur, zondag in de GP La Marseillaise
nog uitgeschakeld door een val, was mee in de kopgroep van vijf. Knap want onze verzorgers hadden
de voorbije dagen veel werk om zijn rug en nek los te masseren. En prima voor onze renners in het
peloton, het was aan de andere ploegen om te werken. Ver liepen de vluchters niet uit, ze hadden nooit
meer dan 2'40" voorsprong. In de laatste 18 kilometer op de plaatselijke omloop brak het peloton in
stukken maar vooraan raakte niemand nog weg. Zo'n 70 man spurtte voor de zege. Michael haalde het
voor Robert en de Fransman Justin Jules van La Pomme Marseille, afgelopen zondag nog winnaar van
de GP Marseillaise.
Michael is dus sterk begonnen aan zijn vierde seizoen bij de profs. Vorig jaar was hij de beste Belg in
de UCI Europe Tour. In het voorjaar, met de slechte weersomstandigheden, was het voor hem steeds
moeilijk om echt goed te zijn, maar deze winter was anders. Het weer in het Zuiden is perfect en na
onze stage in Calpe bleef Michael nog een weekje langer ginder.
Op naar rit 2 nu, 157 kilometers van Nîmes naar Les Fumades.

Drie punten tekort voor Kenny De Ketele
30 januari 2013 - 102. Berliner 6 Tage-Rennen 2013
Kenny De Ketele en de Australiër Luke Roberts beëindigden de zesdaagse van Berlijn op de tweede
plaats. Het Duits-Nederlandse duo Mike Kluge - Peter Schep pakte drie punten meer. Het ZwitsersOostenrijkse duo Franco Marvulli-Andreas Müller eindigde derde. Tim Mertens reed in Berlijn met de
jonge Duitser Hans Pirius en zij werden twaalde.
Kenny De Ketele en Luke Roberts hadden na drie dagen de leiding genomen maar moesten die op dag
vijf weer afstaan. Op de slotdag stonden nog vier duo's in dezelfde ronde.

Sander Armée sneuvelt op 10 meter van de finish
28 januari 2013 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (Fra., 1.1)
Onze ploeg animeerde gisteren de Europese seizoensopener GP La Marseillaise. Met nog minder dan
10 kilometer te gaan ging Sander Armée ervandoor. Hij liep tot 20 seconden uit maar werd op 10 meter
van de finish nog gegrepen door het spurtende peloton van een 40-tal renners. De Fransman Justin
Jules van La Pomme - Marseille haalde het voor Samuel Dumoulin, de winnaar van vorig jaar. Sander
werd nog vijfde en Pieter Vanspeybrouck was tiende. Toen Sander zijn actie startte was Jelle Wallays
net gegrepen. Jelle reed samen met de Fransman Thomas Vaubourzeix (ook al La Pomme - Marseille)
120 kilometer in de aanval en kwam op drie hellingen als eerste boven. Jelle eindigde nog in het eerste
peloton en won de bergprijs. Knappe start voor Topsport Vlaanderen - Baloise dus, en toch heel mooi
van Sander. Hij is één van die mannen waarvan Walter Planckaert afgelopen winter nog stelde dat hij
heel wat potentieel heeft.
In de rand van dit alles nog een ander nieuwtje, op de ploegsite hadden we nog niet verteld dat Sander
en zijn vriendin sinds begin december 2012 de trotse ouders zijn van zoontje Nelson Armée. Ook
daarvoor nog een dikke proficiat.

Jelle Wallays won de bergprijs

Seizoen 2013: off we go!
26 januari 2013 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (Fra., 1.1)
Morgenmiddag klokslag 12h beginnen ze eraan, de Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise is de
traditionele opener van het Europese wielerseizoen. Topsport Vlaanderen - Baloise brengt Laurens De
Vreese, Tom Van Asbroeck, Pieter Vanspeybrouck, Pieter Jacobs, Tim Declercq, Jelle Wallays, Arthur
Vanoverberghe en Sander Armée aan de start.
Sportbestuurders van dienst zijn Walter Planckaert en Andy Missotten. Het evenement begint om 12 uur
en de echte start is om 12h20. De wedstrijd gaat over 148,1 kilometer. Tegen 16h30 zullen we weten wie
Samuel Dumoulin opvolgt op de erelijst. Je kan de GP d'Ouverture La Marseillaise live volgen via
http://direct.directvelo.com/

Van de zon naar de sneeuw
20 januari 2013 - Teamnieuws
De meeste van onze renners zijn weer terug in het land. Van 10 tot 20 januari hebben ze in het Spaanse
Calpe een druk programma afgewerkt met vooral trainingen, enkele workshops en een fotosessie voor
onze officiële beelden. Vandaag zijn ze teruggekeerd.
In en om Calpe werd er stevig getraind onder Energy Lab coach Wim Van Hoolst. Zij zijn
gespecialiseerd in fysieke testing en coaching, bewegingsanalyse en (sport)voedingsadvies. Ze
bezorgen onze renners trainingsschema's en analyseren de prestaties achteraf. Sommige dagen zaten
de renners meer dat 6 uur in het zadel. Naast de trainingen waren er ook workshops voor de renners,
onder meer georganiseerd door Eddy Merckx Cycles en de co- sponsors 3T en Rotor en door Wim Van

Hoolst voor Energy lab.
Zoals elk jaar kwam ook fotograaf Tim Dewaele langs voor onze officiële foto's. Die vind je intussen
allemaal terug op onze website, zie bij de renners, in de gallery, en bij uitrusting.
Nu is het wachten op de eerstvolgende wedstrijden, zowel op de weg als op de piste. En op 11 februari
volgt de ploegvoorstelling. Intussen kan je ook deelnemen aan onze facebook wedstrijd waarbij een
wielertrui + koersbroek te winnen zijn.

Gijs Van Hoecke en Kenny De Ketele vijfde
09 januari 2013 - Zesdaagse van Rotterdam
Gijs Van Hoecke en Kenny De Ketele zijn vijfde geworden in de 31e editie van de Zesdaagse van
Rotterdam. De overwinning ging naar Iljo Keisse en Niki Terpstra. Schep-Stroetinga en Stöpler-Havik
mochten het podium meekleuren.
De beslissing viel in de laatste ploegkoers. Vijf ploegen konden nog winnen. Gijs en Kenny eindigden op
de plaats waarop ze de slotavond ook begonnen waren: vijfde op 1 ronde.

Nick Stöpler en Yoeri Havik voorlopige leiders
05 januari 2013 - Zesdaagse van Rotterdam
Donderdagavond ging de zesdaagse van Rotterdam van start. Bij de deelnemers onze
wereldkampioenen ploegkoers Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke. Na twee avonden staan zij op de
zesde plaats op 1 ronde en met 47 punten.
Aan de leiding staan de Nederlanders Nick Stöpler en Yoeri Havik. Wim Stroetinga en Peter Schep
volgen op 1 ronde met 92 punten, Iljo Keisse en Niki Terpstra zijn derde met nog een puntje minder. De
start van deze zesdaagse was zware kost voor Kenny, hij landde pas 's ochtends vanuit Australië en zit
met een ferme jetlag.

Zilver voor Tim Mertens / Jasper De Buyst
30 december 2012 - Belgische kampioenschap baanwielrennen, ploegkoers
Tim Mertens en Jasper De Buyst hebben zilver gehaald op het Belgische kampioenschap
baanwielrennen, ploegkoers. De titel ging naar Nicky Cocquyt en Moreno De Pauw. De laatste kroonde
zich vorige week al tot nationaal omniumkampioen.
Onze renners waren dat weekend nog maar net terug thuis van een stage met de nationale ploeg in
Mojacar. Gijs Van Hoecke - ziek - verdedigde zijn titel van 2011 niet terwijl Dominique Cornu en Jasper
De Buyst na één of meer wedstrijdonderdelen afhaakten. Enkel Tim Mertens beëindigde het BK
Omnium ondanks een zeer moeilijke eerste dag. Tim eindigde net naast het podium.

Kenny De Ketele / Peter Schep eindwinaars
03 december 2012 - Vierdaagse van Zurich
Kenny De Ketele en de Nederlander Peter Schep hebben de vierdaagse van Zürich op hun naam
geschreven. Het Belgisch-Nederlandse duo verzamelde 190 punten en haalde het zo van de Duitsers
Danilo Hondo en Roger Kluge (175). De Zwitsers Franco Marvulli en Tristan Marguet volgden met 302
punten op één ronde en werden derde.
Marvulli en Marguet hadden dus een massa punten meer maar de 'local heroes', massaal gesteund door

het publiek, kraakten in een super spannende afsluitende ploegkoers. Kenny was de enige Belg in de
vierdaagse van Zürich. Na Grenoble is dit al de tweede zesdaagse die tot vier dagen ingekort werd.

Valpartij kort voor de slotspurt, Kenny & Gijs 2de
25 november 2012 - Lotto z6sdaagse Vlaanderen - Gent (Bel.)
Iljo Keisse en Glenn O'Shea zijn de winnaars van de Lotto z6sdaagse Vlaanderen - Gent. Met nog één
klassementsprint te gaan in de afsluitende ploegkoers liep het fout voor Kenny De Ketele en Gijs Van
Hoecke. Bij de aflossing kwam Gijs ten val en Kenny moest nog een 5-tal ronden alleen verder.
Met enkel nog die slotspurt te gaan hadden Keisse - O'Shea zes punten voorsprong op onze
wereldkampioenen. Helemaal alleen tegen dat duo maakte Kenny geen kans meer en in de eindstand
bleven hij en Gijs zo op de 2de plaats met een eindtotaal van 472 punten. Keisse - O'Shea wonnen met
484 punten. De derde plaats is voor het duo Dillier - Bartko met 335 punten. Enkel de drie eerste
ploegen eindigden in dezelfde ronde. Tim Mertens en Jasper De Buyst, 19 sinds gisteren, eindigden
mooi 6de op tien ronden met 239 punten.
Binnen onze ploeg kunnen we uiteraard trots terugblikken op de prestaties van onze mannen. Gijs Van
Hoecke, nog maar pas gekroond als beste jongere bij de uitreiking van de Kristallen Fiets, hoort in zijn
tweede zesdaagse ooit meteen al bij de beste renners in de baan. Hij en Kenny hebben elke dag keihard
gestreden en gingen tot het uiterste. Tim Mertens reed ook goed mee en de jonge Jasper De Buyst,
vanaf 1 januari 2013 bij Topsport Vlaanderen - Baloise, zette een uitstekend debuut neer.

Duel tussen Keisse-O´Shea en Van Hoecke-De Ketele
24 november 2012 - Lotto Z6daagse Vlaanderen - Gent
Na de vierde nacht in de Gentse zesdaagse staan Iljo Keisse en Glenn O´Shea met drie punten
voorsprong aan de leiding. Beiden tellen 308 punten tegenover 305 eenheden voor Gijs Van Hoecke en
Kenny De Ketele. De andere ploegen volgen op één en meer ronden. We krijgen dit weekend dus een
spannend duel tussen de twee topduo's.

