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 Topsport Vlaanderen - Mercator Pro Cycling Team 2009    (26/11/2008)

De voorbereiding op het wegseizoen 2009 is intussen gestart. De renners oefenen
individueel o.l.v. onze trainer Koen Pelgrim, en doen deze week hun testen in de KU Leuven. Op dinsdag 9
december staat de eerste groepstraining gepland. Team Manager Christophe Sercu bevestigde intussen ook de
namen van de renners die een contract tekenden bij Topsport Vlaanderen - Mercator Pro Cycling Team 2009. De
21 renners, waaronder maar liefst 7 neo-profs, zijn:

Nieuw: Geert Steurs, Tom Criel en de neo-profs Jan Bakelants, Thomas De Gendt, Ben Hermans, Klaas
Lodewyck, Tim Mertens, Stijn Neirynck en Stijn Joseph.

Blijvers: Kenny De Ketele, Iljo Keisse, Nikolas Maes, Bart Vanheule, Johan Coenen, Sven Renders, Maarten
Neyens, Frederiek Nolf, Preben Van Hecke, Kristof Goddaert, Kristof Vandewalle en Pieter Vanspeybrouck.

Voor het eerst staan er tijdens de wintervoorbereiding 2 buitenlandse stages op het programma. Op 12
december vertrekt de ploeg voor 7 dagen naar het Spaanse Calpe. Naast de gebruikelijke begeleiders zal ook
een diëtist dan meegaan. Van 9 tot en met 19 januari 2009 vertrekt iedereen terug naar Calpe voor een tweede
stage. Na de Zesdaagse van Bremen vervoegen Iljo Keisse en Kenny De Ketele de ploeg, zodat alle renners
aanwezig zullen zijn. Voor het eerst ook zal een cameraploeg én een fotograaf (Tim De Waele) de ploeg
vergezellen om er leuke sfeerbeelden vast te leggen. Op 1 februari 2009 tenslotte begint voor de ploeg dan de
competitie met de Tour of Qatar.

Op 14 december 2008, tijdens het Sportgala 2008, wordt onder meer de "Belofte van het jaar" verkozen.
Topsport Vlaanderen - Mercator Pro Cycling Team is fier om te melden dat Jan Bakelants bij de laatste 3
genomineerden is. Over deze verkiezing brengen we later meer.

 

 Eerste stage in Calpe zit er op    (23/12/2008)

Onze wegrenners hebben een eerste buitenlandse stage achter de rug. Nooit eerder trok
de ploeg er in de wintervoorbereiding al op uit in december. Van 12 tot 19 december werd er getraind in het
Spaanse Calpe. Dagelijks werd er een 4-tal uur gefietst op heuvelachtig parcours, de renners werden daarbij
verdeeld in 2 groepen. De weersomstandigheden waren steeds goed, slechts op één dag was er wat regen. Van
9 tot en met 19 januari 2009 vertrekt iedereen terug naar Calpe voor een tweede stage. De nieuwe renners
raken zo ook goed geïntegreerd, en iedereen kan dan ook kennismaken met het nieuwe materiaal. De
tussenperiode zullen de renners overbruggen met enkele groepstrainingen waarvoor ze steeds samenkomen aan
het Wielercentrum Eddy Merckx te Gent.

 

 Kenny Belgisch Kampioen achter de derny    (29/12/2008)

Kenny De Ketele werd zaterdag in het Gentse Wielercentrum Eddy Merckx voor de derde
keer op rij Belgisch Kampioen achter de derny. Kenny was gestart als topfavoriet en liet Kristof Goddaert en Tim
Mertens achter zich, een top 3 van Topsport Vlaanderen jongens dus. Knap van Kristof, wegrenner toch, hij wist
nog lang aan te klampen. Tijdens de wedstrijd stond Kenny een tijdje aan de kant doordat er een probleem was
met de derny.

 

 Op naar 2009 met Topsport Vlaanderen - Mercator    (02/01/2009)

Aan alle supporters en wielerliefhebbers onze allerbeste wensen voor een vreugdevol,
succesvol en gezond 2009 vanwege Topsport Vlaanderen - Mercator !!

De inhoudelijke en vormelijke aanpassingen aan de ploegsite staan voor onze Nederlandstalige bezoekers
online. We werken intussen verder aan geactualiseerde bio's en palmaressen. Het officiële webadres blijft
http://www.topsport-vlaanderen.be. Intussen blijven we de actuele sportieve ontwikkelingen uiteraard verder
volgen.
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 Zesdaagse Rotterdam: Kenny De Ketele 5de    (03/01/2009)

Het Nederlands/Duitse koppel Wim Stroetinga/Olaf Pollack staat na de eerste avond van
de zesdaagse van Rotterdam aan de leiding. De Nederlander Peter Schep en Spanjaard Juan Llaneras volgen in
dezelfde ronde. Kenny De Ketele met Leon Van Bon staat op de vijfde plaats, met één ronde achterstand. Kenny
heeft wel af te rekenen met maag en darmstoornissen.

 

 Kort: De Ketele even geneutraliseerd - Renders in het veld    (04/01/2009)

Kenny De ketele had al tijdens de eerste avond van de zesdaagse van Rotterdam af te
rekenen met maag en darmstoornissen. Tijdens de 2de avond werd Kenny geneutraliseerd tijdens de
ploegkoers.

Sven Renders was de laatste dagen regelmatig te zien in het veld. In de laatste week van 2008 werd hij 44ste
in Loenhout en 36ste in Diegem, en afgelopen vrijdag werd hij 48ste in Sint-Niklaas. Eén dag later stond er
weer een groepstraining op het programma voor de wegrenners, net als volgende dinsdag.

 

 De Ketele eindigt vijfde in zesdaagse van Rotterdam    (09/01/2009)

Kenny De Ketele is met Leon Van Bon op de vijfde plaats geëindigd in de zesdaagse van
Rotterdam. Het Belgisch-Nederlands duo had drie ronden achterstand op de eindwinnaars, Peter Schep en de
afscheidnemende Juan Llaneras. Kenny en Leon Van Bon stonden al na de derde dag op de vijfde stek. Voordien
liep het wat minder omdat Kenny kampte met maag en darmstoornissen, en zelfs een tijdje geneutraliseerd
werd.

Intussen hebben Kenny en Leon al de eerste dag van de zesdaagse van Bremen op zitten. Ze staan er zevende,
op 1 ronde van de leiders, Pollack en Marvulli.

 

 Nieuwkomers in 2009: Geert Steurs    (10/01/2009)

Op vrijdag 9 januari vertrokken onze renners weer naar Calpe voor een 2de stage. De 9
nieuwkomers in de groep stellen we de komende dagen één voor één voor. Geert Steurs, aan het begin van zijn
derde seizoen bij de profs, bijt de spits af. Na hem volgen Tom Criel en de neo-profs Jan Bakelants, Thomas De
Gendt, Ben Hermans, Klaas Locewyck, Tim Mertens, Stijn Neirynck en Stijn Joseph.

Geert komt over van Silence-Lotto waar hij zijn eerste 2 profjaren doorbracht en voordien stagiair was. De naar
Westvleteren uitgeweken Schotenaar, samenwonend met Annelies en sinds begin december 2008 vader van
Zita, kreeg er vooral een helpende rol. Bij Topsport Vlaanderen zal hij aan de slag gaan in de grote wedstrijden
en jacht maken op een eerste zege bij de profs.

Lees verder over Geert Steurs.

 

 Nieuwkomers in 2009: Tom Criel    (10/01/2009)

Nummer twee in het rijtje van onze nieuwkomers is Tom Criel. Tom is prof sinds 1 mei
2007. Na een geslaagd voorjaar stapte hij toen over van de Unibet.com jongerenploeg naar de Zweedse
protourploeg uit dezelfde stal. Het jaar nadien reed hij voor Cycle Collstrop. Bij Topsport Vlaanderen zal Tom als
klimmer in rittenwedstrijden uitgespeeld worden. Hij is een aanvallend ingestelde renner, tuk op lange
ontsnappingen, en geen spurter. In 2006 reed hij zich in de kijker met unieke prestaties in het hooggebergte
tijdens de Ronde van Aosta.

Topsport Vlaanderen - Mercator 2009 http://www.topsport-vlaanderen.be/nl/news2009.php

2 van 50 1/01/2010 23:40



Lees verder over Tom Criel.

 

 De Ketele - Van Bon op naar 5de plaats in Bremen    (11/01/2009)

Na de derde nacht in de zesdaagse van Bremen zijn Kenny De Ketele en Leon Van Bon
opgeschoven naar de vijfde plaats. Zij volgen op 2 ronden van vier koppels die allen in dezelfde ronde staan:
Pollack-Marvulli (236), Zabel-Lampater (231), Bartko-Beikirch (225) en Risi-Stam (177 punten). Kenny en Leon
versloegen wel die 4 koppels in de eerste ploegkoers van de dag, en in de 2de ploegkoers werden ze dan nog
eens 3de. Ze werden er prompt uitgeroepen tot revelaties van de dag.

 

 Nieuwkomers in 2009: Jan Bakelants    (12/01/2009)

In september 2008 won Jan Bakelants de Ronde van de Toekomst. Daarmee is hij na
Eddy Schepers (1978) en Johan Bruyneel (1990) de derde Belg op de erelijst van deze rittenkoers. En in feite
telt Bruyneel niet mee, want tussen 1986 en 1990 heette deze wedstrijd "Ronde van de Europese
Gemeenschap", en stond ze gewoon open voor alle profrenners. Bruyneel was toen hij won trouwens al 26. In
het rijtje van beloftevolle jonge winnaars uit het verleden vinden we illustere namen als Felice Gimondi, Joop
Zoetemelk, Tista Baronchelli, Greg Lemond en Denis Menchov. Dat belooft dus, voor Bakelants.

Lees verder over Jan Bakelants.

 

 Bericht over Iljo Keisse    (13/01/2009)

Hierbij bevestigen wij dat de renner Iljo Keisse werd ontslagen en bijgevolg geen deel
meer uitmaakt van de professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen - Mercator.

 

 Zesdaagse van Bremen: De Ketele/Van Bon beginnen als 5de aan slotdag
   (13/01/2009)

Met nog één avond te gaan in de zesdaagse van Bremen staan Kenny De Ketele en Leon Van Bon terug 5de. De
avond voordien hadden ze een plaats moeten toegeven maar dat werd gisteren weer recht gezet. Hun
achterstand op de koplopers bedraagt 2 ronden en ze totaliseren 212 punten. Marc Hester en Luke Roberts
staan 6de op 3 ronden en met 270 punten. Vooraan is alles nog mogelijk. Zabel/Lampater staan aan de leiding,
voor Pollack/Marvulli en Risi/Stam. Bartko en Beikirch volgen op 1 ronde.

 

 Nieuwkomers in 2009: Thomas De Gendt    (13/01/2009)

Vierde nieuwkomer die we aan je voorstellen is Thomas De Gendt. Thomas stond in de
jeugdcategorieën gekend om zijn aanvallende stijl. Elk jaar legde hij met succes de lat wat hoger. Naast Jan
Bakelants was hij zowat de beste belofte van 2008. En zijn uiteindelijke doelstellingen heeft hij gerealiseerd:
mooie koersen winnen, een WK selectie afdwingen en prof worden.

lees verder over Thomas De Gendt.

 

 Alles ok tijdens de 2de ploegstage in Calpe    (13/01/2009)

Onze wegrenners zijn intussen sinds vrijdag weer in Calpe voor de tweede ploegstage.
Dinsdagnacht rijdt Kenny De Ketele de finale van de zesdaagse van Bremen en woensdag zal hij zich als laatste
bij de groep aansluiten. De weersomstandigheden zijn goed, vandaag zelfs zalig met temperaturen tot 16
graden. Alle trainingen worden afgewerkt zoals gepland, dagelijks wordt er 4 tot 5h30' getraind. Vandaag in 2
groepjes, waarbij de mannen die zullen koersen in Qatar op snelheid trainden. Bij momenten reden ze op
wedstrijdtempo.

 

 Zesdaagse van Bremen: De Ketele/Van Bon 5de    (14/01/2009)

Kenny De Ketele en Leon Van Bon zijn dinsdagnacht als vijfde geëindigd in de zesdaagse
van Bremen. Hun dichtste achtervolgers, de Deen Hester met de Australiër Roberts, konden hen niet meer
bedreigen. De zege ging naar de Duitsers Erik Zabel en Leif Lampater.

Op 11 ronden van het einde, in volle strijd, was er nog een massale valpartij. Grootste slachtoffer hiervan was
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de Duitser Olaf Pollack. Zijn maatje Marvullie stond na afloop alleen op het podium om de bloemen voor de 2de
plaats in ontvangst te nemen.

 

 Nieuwkomers in 2009: Ben Hermans    (14/01/2009)

Ben Hermans gold als één van de meest getalenteerde beloften van het land, maar door
de combinatie van koersen met universitaire studies kwam het wielrennen soms op de tweede plaats. Intussen
heeft Ben zijn bachelor biomedische wetenschappen op zak, en nu krijgt de fiets voor minstens een paar jaar
voorrang.

lees verder over Ben Hermans

 

 Nieuwkomers in 2009: Klaas Lodewyck en Tim Mertens    (16/01/2009)

Klaas Lodewyck belandde via een omweg langs diverse sporten op de fiets. Hij voetbalde
in de jeugdrangen van KSV Diksmuide, ging kajakken, en reed als test een mountainbikewedstrijd waar hij
14de werd. Zijn vader verloor daardoor een weddenschap - bij de eerste 15 of niet - en bestelde een koersfiets.
Klaas was 14 en begon te koersen bij de aspiranten.

lees verder over Klaas Lodewyck

Tim is een echte pistier, de weg dient bij hem vooral als voorbereiding, en om de conditie te onderhouden. Dat
neemt niet weg dat hij bij de jeugd wel eens een regionale wedstrijd op zijn palmares kon bijschrijven maar de
focus gaat dus wel naar de piste. In 2008 stond hij er met winst in verschillende wereldbekerwedsrijden en zijn
eerste belangrijke doel in 2009 is het WK in Polen einde maart. En in 2012 wil hij er absoluut bij zijn op de
Spelen in Londen, voor een medaille!!

lees verder over Tim Mertens

 

 Nieuwkomers in 2009: Stijn Neirynck en Stijn Joseph    (18/01/2009)

Met overwinningen in de Internationale Wielertrofee in Oetingen, de interclub in Pittem en
de Noord-Franse kasseiklassieker Circuit du Pévèle Bersée, en daarbovenop nog 40 top 10 plaatsen, opende
Stijn Neirynck al in juli 2008 de deur bij Topsport Vlaanderen - Mercator. Eind 2007 was hij stagiair bij Quick
Step.

lees verder over Stijn Neirynck

Stijn Joseph reed als jonge knaap en op opa's fiets dikwijls een zondags ritje mee met de wielertoeristen van
Kemmel, de Doortrappers. Hij begon te koersen bij de 14-jarige aspiranten en was bij de nieuwelingen actief op
de weg maar ook volwaardig veldrijder.Later werd de weg wel het allerbelangrijkste, het veldrijden werd eerder
een amusant tussendoortje en een test voor de conditie.

lees verder over Stjn Joseph

 

 De Ketele met Marc Hester en Tim Mertens    (18/01/2009)

Kenny De Ketele trok na de zesdaagse van Bremen meteen naar Calpe waar hij zich
aansloot bij de wegrenners die er hun 2de stage afwerkten. Maandag keert iedereen terug naar België, en
dinsdag 20 januari volgt dan de ploegvoorstelling. Donderdag dan gaat Kenny dan weer van start in de
zesdaagse van Berlijn. Net als vorig jaar zal hij daar rijden aan de zijde van de Deen Marc Hester, ze werden
toen negende. Meteen na Berlijn volgt dan de zesdaagse van Kopenhagen en daar start Kenny, ook weer net als
vorig jaar, met Tim Mertens. Zij waren toen vijfde op acht ronden.

 

 Kort: Nikolas Maes out – Kenny met Kluge in Berlijn    (21/01/2009)

Nikolas Maes staat opnieuw aan de kant, nu door perikelen aan de knie. Vermoedelijk
gaat het om een ontsteking van de aanhechtingspees aan de buitenkant van de rechterknie. Normaal gezien
zou Nikolas starten in de Ster van Bessèges maar dat gaat helaas niet door. Vorig jaar misste Nikolas het
voorseizoen door een een maagoperatie.

Kenny De Ketele rijdt de zesdaagse van Berlijn niet met de Deen Hester maar met de Duitser Roger Kluge.
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 Ploegvoorstelling Topsport Vlaanderen - Mercator 2009    (21/01/2009)

Sinds 1 januari 2009 is de naam van onze ploeg "Topsport Vlaanderen - Mercator". De
Vlaamse Overheid ondersteunt de ploeg de komende 4 jaar en daar kwam Mercator als 2de hoofdpartner bij.
Het sponsorcontract loopt voor een periode van minimaal 2 jaar. Mercator, met hoofdzetel in Antwerpen, is een
vooraanstaande verzekeraar in België met focus op Vlaanderen. Naar aanleiding van het afscheid van Jan De
Meulder en de verwelkoming Gert De Winter als nieuwe CEO organiseerde Mercator een evenement in de
Waagnatie, een unieke loods aan de Scheldekaaien in Antwerpen. Op deze gelegenheid, met meer dan 1000
genodigden, werd dinsdag de nieuwe profploeg aan pers, sponsors en publiek voorgesteld.

lees verder, ploegvoorstelling 2009

 

 Zesdaagse Berlijn: schitterende start De Ketele    (23/01/2009)

Schitterende start van Kenny De Ketele gisterenavond in de 98ste zesdaagse van Berlijn.
Met zijn Duitse ploegmaat Roger Kluge behaalde hij 37 punten en staat hij aan de leiding. Het duo
Lademann/Aeschbach volgt op 8 punten en 6 koppels volgen op 1 ronde. Daarbij Zabel/Bartko en Risi/Marvulli
met respectievelijk 54 en 53 punten. Achttien koppels verschenen aan de start in Berlijn. Er waren 12.500
toeschouwers.

 

 Zesdaagse van Berlijn: nu Zabel/Bartko aan de leiding    (25/01/2009)

Halfweg de zesdaagse van Berlijn zijn we intussen, en de favorieten Erik Zabel en Robert
Bartko staan aan de leiding. Die plaats namen ze over van Kenny De Ketele en Duitser Roger Kluge tijdens de
2de dag. Kenny en Roger staan momenteel 5de maar nog steeds in dezelfde ronde als de leiders. Twintig
puntjes verschil is er tussen de eerste en laatste plaats. De andere koppels die in dezelfde ronde staan zijn
Risi/Marvulli, Rasmussen/Morkov en Bengsch/Kalz.

 

 Zesdaagse van Berlijn: Kenny 3de, Zabel/Bartko winnen    (28/01/2009)

Kenny De Ketele is met zijn Duitse ploegmaat Roger Kluge derde geworden in de
zesdaagse van Berlijn. Op één dag van het einde stonden nog 4 duo's in dezelfde ronde. De Duitsers Erik Zabel
en Robert Bartko hebben uiteindelijk gewonnen met een voorsprong van 14 punten op de Zwitsers Bruno Risi
en Franco Marvulli. Kenny en Roger Kluge hadden één ronde achterstand. Voor Zabel was het de allerlaatste
wedstrijd uit zijn actieve carrière.

Kenny trekt nu naar de Ballerup Super Arena in Kopenhagen waar hij vanaf donderdag samen met Tim Mertens
koppel vomrt. Zij zijn de enige Belgen die in die zesdaagse van start gaan.

 

 De Ketele / Mertens voorlopig 5de in 6daagse Kopenhagen    (01/02/2009)

De Nederlanders Danny Stam en Peter Schep staan na vier dagen aan de leiding in de
zesdaagse van Kopenhagen. Kenny De Ketele en Tim Mertens, de enige Belgen in Kopenhagen, zijn vijfde op 2
ronden. De leiders hebben 1 ronde voorsprong op de Denen Alex Rasmussen/Michael Mörköv en de Zwitsers
Bruno Risi/Franco Marvulli. De vierde plaats wordt momenteel bezet door de Duitsers Leif Lampater/Robert
Bartko, net als Kenny en Tim op 2 ronden. Morgenavond staat er een ploegkoers over 75 kilometer op het
programma.

 

 Qatar: Garmin-Slipstream wint ploegenproloog    (01/02/2009)

Het Garmin-Slipstream team won vandaag de openingsrit van Ronde van Qatar, een
ploegentijdrit over 6 kilometer. De Amerikaanse ploeg, met heel wat Nederlanders aan de start, klopte Quick
Step-Innergetic met één seconde. Topsport Vlaanderen - Mercator werd 16de op 22 seconden van de winnaars.
Bradley Wiggins start morgen in de eerste van 5 ritten in lijn in de leiderstrui. De rit gaat van Doha naar Al Khor
over 134 kilometer. Alles verloopt naar wens overigens, voor onze mannen ginder. Donderdag (3 uur) en vrijdag
(135km.) konden ze goed trainen in het zonnetje, bij een temperatuur van 26 graden. De renners kregen
vrijdag het gezelschap van Eddy Merckx, op de fiets.

 

 Ben Hermans knap 6de in Grand Prix La Marseillaise    (01/02/2009)

Onze ploeg maakte een goede beurt in de Grand Prix La Marseillaise, de eerste profkoers
van 2009 op Europese bodem. De Fransman Rémi Pauriol (Cofidis) won solo en neoprof Ben Hermans werd knap
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6de. De wedstrijd ging doorheen de Vars over 136,8 kilometer van Allauch naar Marseille. Aan de voet van de
côte de Belcondene, na 42 kilometer koers, kregen we een kopgroep met daarbij Geert Steurs. Naast Geert
bevonden zich vooraan 2 man van La Français des Jeux (Mathieu Ladagnous en Christophe Le Mével), de latere
winnaar Rémi Pauriol (Cofidis), Cyril Gautier (Bouygues Telecom) en Nicolas Vogondy (Agritubel). Vijftig
kilometer verder wisten Pauriol en Ladagnous hun 4 overige medevluchters los te rijden in een afdaling, terwijl
in het peloton Thomas Voeckler en Yuri Trofimov (Bouygues Télécom) in de achtervolging gingen. In de finale
ging Pauriol dan solo, Voeckler werd tweede, en zijn ploegmaat Joeri Trofimov derde. Op 1'07" volgde een
groepje van 6 met daarbij Ben Hermans. Onze Limburger werd knap 6de en eerste Belg. Ben was eerst eigenlijk
niet voorzien voor deze koers.

 

 Qatar: Team Cervélo demonstreert, Hammond rondt af    (02/02/2009)

De Brit Roger Hammond (Cervelo) won maandag de eerste rit in lijn in de Ronde van
Qatar. De rit ging over 134 km van Khalifa Stadium naar Al Khor Corniche. Prachtig weer nog steeds, maar wel
een stevige wind, en dan weet je het wel in Qatar. Waaiers dus, op een lange strook rechtdoor trok team
Cervélo stevig door aan kop van een eerste groep. Er bleef vooraan maar 14 man over, en daarvan kwamen er 6
uit de nieuwe ploeg van ritwinnaar Hammond. Die was er in de finale vandoor gegaan en won licht
afgescheiden. Stijn Neirynck (19de) en Kristof Vandewalle (27ste) volgden in een 2de groep op 2'11". In de
stand staan zij respectievelijk 44ste en 45ste op 2'37". Roger Hammond neemt de leiderstrui over van de Brit
Bradley Wiggins.

Ploegentijdrit Ronde van Qatar (Foto: © TDWsport.com)

 

 Qatar: Tom Boonen wint    (03/02/2009)

Tom Boonen heeft de derde rit van de Ronde van Qatar gewonnen en neemt de leiderstrui
over van Roger Hammond. De rit ging over 137,5 km van Al Zubarah naar Doha Golf Club. Tom was het snelste
in de spurt van een groep van twintig renners. De Italiaan Danilo Napolitano (team Katjoesja) werd 2de,
Belgisch kampioen Jurgen Roelandts (Silence - Lotto) 3de. Verder blijft alles zoals de vorige dagen, lekker weer,
25 graden, maar véél wind en daardoor een hoog gemiddelde in de koers: 54,5. En onze renners verzamelden
vandaag 9 lekke banden. Sven Renders was vandaag als 29ste op 1'30" onze eerste vertegenwoordiger. Kristof
Goddaert volgde in hetzelfde groepje.
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Ronde van Qatar, rit 2 (Foto: © TDWsport.com)

 

 De Ketele/Mertens 5de in zesdaagse Kopenhagen    (04/02/2009)

De Denen Alex Rasmussen en Michael Mörköv hebben de zesdaagse van Kopenhagen
gewonnen. Kenny De Ketele en Tim Mertens werden vijfde op zeven ronden. Naast de Denen vervolledigden de
Nederlanders Danny Stam/Peter Schep en de Zwitsers Bruno Risi/Franco Marvulli het podium. Intussen werd op
een persconferentie de vierde editie van de Hasseltse Lotto Zesdaagse voorgesteld. Door de komst van een
nieuwe zesdaagse in het Italiaanse Cremona schuift Hasselt op naar de periode van 17 tot 22 februari. Kenny
(met Bruno Risi) en Tim (met Franco Marvulli) worden elk gekoppeld aan een topper. Het volledige
deelnemersveld in Hasselt:

Kenny De Ketele-Bruno Risi (Bel/Zwi)
Walter Perez-Sebastian Donadio (Arg)
Leon van Bon-Leif Lampater (Ned/Dui)
Danny Stam-Peter Schep (Ned)
Dimitri De Fauw-Jeff Vermeulen (Bel/Ned)
Steven Deneef-Steve Schets (Bel)
Angelo Ciccone-Fabio Masotti (Ita)
Nicky Cocquyt-Marc Hester (Bel/Den)
Tim Mertens-Franco Marvulli (Bel/Zwi)
Tristan Marguet-Alexander Aeschbach (Zwi)
Glenn O'Shea-Leigh Howard (Aus)
Ingmar De Poortere-Andreas Beikirh (Bel/Dui)

 

 Qatar: en daar is Mark Cavendish    (04/02/2009)

Mark Cavendish (Team Columbia) heeft de derde rit gewonnen in de ronde van Qatar. Na
141 km was hij de snelste van een groep van een 20-tal renners. De Duitser Heinrich Haussler (Cervélo) en Tom
Boonen (Quickstep) werden 2de en 3de. Boonen blijft koploper in het klassement. Kristof Goddaert was erbij
vooraan en werd 11de. De wind speelde weer een grote rol. In het tweede deel van de rit, nadat een kopgroep
van 7 was ingelopen, kregen we nogal wat valpartijen.
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Ronde van Qatar rit 3, Neirynck en Neyens (Foto: © TDWsport.com)

 

 Klaas Lodewijck meteen 3de in de ster van Bessèges    (04/02/2009)

Klaas Lodewyck werd vandaag temidden sterk spurtersvolk knap 3de in zijn eerste
wedstrijd bij de profs. Aan het eind van de openingsrit van de Ster van Bessèges moest hij in de massaspurt
enkel de Fransen Jimmy Casper (Besson Chaussures-Sojasun) en Sébastien Chavanel (Française des Jeux)
laten voorgaan. De rit ging over 128 kilometer van Bellegarde naar Grau Du Roi.

 

 In memoriam Frederiek Nolf    (15/02/2009)

Frederiek Nolf overleed in de nacht van 4 op 5 februari in zijn slaap. Onze net geen
22-jarige renner was in Qatar waar hij deelnam aan de Ronde, zijn eerste wedstrijd van het seizoen in zijn 2de
jaar bij de profs en de ploeg. Het onverwachte overlijden van Frederiek werd 's ochtends voor de start van de
5de rit van de Ronde van Qatar vastgesteld. De ploeg trok zich meteen terug uit koers, terwijl het aangeslagen
peloton na een minuut van stilte een geneutraliseerde en ingekorte rit reed als erebetoon aan onze renner.
Dezelfde dag nog was er een aangrijpende herdenkingsplechtigheid in het Ritz-Carlton Hotel in Doha. De
begrafenisplechtigheid volgde op zaterdag 14 februari om 10 uur in de Sint-Michielskerk te Kuurne. Frederiek
was een zeer talentvolle renner die het nog ver zou schoppen, en we zullen hem erg missen! Een uitgebreid "in
memoriam" blijft voor altijd bij ons.

Naar In memoriam Frederiek Nolf

Qatar, 5 februari 2009: 20 foto's

Rouwregister Frederiek

 

 Kopenhagen, Hasselt en Algarve: moeilijke opgave    (18/02/2009)

De aangrijpende en ontroerende gebeurtenissen omwille van het overlijden van Frederiek
Nolf gaan we nooit vergeten, en ze zullen nog lang nazinderen. Intussen keren renners en omkadering van de
ploeg weer terug naar het peloton en de koers, een moeilijke opgave waar iedereen door moet. In gedachten zal
Frederiek meekoersen en bij de start van Kuurne-Brussel-Kuurne volgt nog een gepast eerbetoon.

Onze pistiers Kenny De Ketele en Tim Mertens kwamen afgelopen weekend al in actie op de wereldbeker
baanwielrennen in Kopenhagen, de laatste manche van het seizoen. Tim heeft er de eindzege in het onderdeel
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scratch behaald. In de slotmanche in Kopenhagen werd hij 14de maar hij behield de leiding in het klassement.
Samen met Kenny werd Tim verder 4de in de ploegkoers, goed voor een 3de plaats in de eindstand voor België.
In de ploegenachtervolging eindigde België op de zesde plaats.

Dinsdagavond begonnen de pistiers dan aan de Lotto Zesdaagse van Hasselt, en woensdag was het de beurt
aan de selectie voor de Ronde van Algarve om in actie te komen. Na de eerste dag in Hasselt stonden Leon van
Bon en Leif Lampater op de eerste plaats. Tim Mertens met Franco Marvulli en Kenny De Ketele met Bruno Risi
zijn de dichtste belagers, en staan in dezelfde ronde. De eerste rit in de Ronde van Algarve eindigde op een
massaspurt, gewonnen door Heinrich Haussler (Cervélo). Onze renners eindigden allen in het peloton.

 

 Algarve: Van Hecke 175 kilometer in de aanval    (19/02/2009)

Koldo Fernandez heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Algarve. De Spanjaard
van Euskaltel neemt de leiderstrui over van de Duitser Heinrich Haussler. De rit ging van Lagoa naar Lagos over
183,5 km. Na 5 kilometer kregen we een ontsnapping van 6 man met daarbij voor ons Preben Van Hecke. Op
ongeveer 15 kilometer van het einde bleven vooraan enkel nog Preben en Hervé Duclos Lassale (Cofidis) over,
en 5 kilometer verder ging Preben nog een tijdje alleen verder. Uiteindelijk werd ook hij gegrepen en kregen we
de massaspurt. Kristof Goddaert werd 11de. Iedereen van Topsport Vlaanderen - Mercator eindigde in het
peloton. Preben in onze eerste man in de stand, hij staat 11de op 12 seconden. Morgen volgt een zwaardere rit
met aankomst bergop.

 

 Trofeo Laigueglia: Francesco Ginanni wint    (22/02/2009)

De Italiaan Francesco Ginanni (Team Serramenti PVC Diquigiovanni) won zaterdag In
Italië de 46ste editie van de Trofeo Laigueglia. Een groep van net geen 30 man spurtte voor de zege. Ben
Hermans was erbij en eindigde 15de. Filippo Pozzato (team Katusha) en Enrico Rossi (Ceramica Flaminia-
Bossini Docce) vervolledigden het podium. Voorafgaand waren er ontsnappingen van Olivier Kaisen (Silence
Lott) en Maxim Belkov (ISD) en Michele Scarponi (Team Serramenti PVC Diquigiovanni). Op 1'07" eindigde een
groep met daarbij Thomas De Gendt (46ste). In een groep op iets meer dan 5 minuten volgden Tom Criel
(68ste), Pieter Vanspeybrouck (71ste), en Jan Bakelants 73ste).

 

 Algarve: Alberto Contador ...    (22/02/2009)

De zwaarste brok in de Ronde van Algarve kregen de renners vrijdag voorgeschoteld. De
rit ging over 175 kilometer met onderweg een 5-tal zware beklimmingen en aan het slot een finish bergop.
Antonio Colom (Katusha) pakte de rit voor favoriet Alberto Contador (Astana). De twee hadden een lichte
voorsprong op hun dichtste belagers. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator eindigde Kristof Vandewalle het
dichtst, 28ste op 1'03" van de winnaar. Verderop in het uiteengeslagen deelnemersveld eindigden Steurs
(54ste op 1'46"), Van Hecke (61ste op 1'55"), Coenen (66ste op 2'33"), Vanheule (92ste op 3'41"), Neyens
(95ste op 3'45"). Neirynck en Goddaert eindigden netjes in een groep op 16 minuten.

Zaterdag volgde dan de tijdrit over 33,7 kilometer. Alberto Contador wist de achterstand van 4 secondjes op
Antonio Colom snel weg te werken en won de tijdrit met 33 seconden voorsprong op zijn dichtste belager. Voor
ons was opnieuw Kristof Vandewalle de snelste, op 2'20" werd hij 23ste. Bart Vanheule volgde 3 plaatsjes
verder op 2'30" van Contador. In de slotrit over net geen 166 kilometer kregen we dan weer een massaspurt,
net als de eerste rit gewonnen door Heinrich Haussler (Cervélo). Johan Coenen was hier mee in een kopgroep
die na 137 kilometer wedstrijd gegrepen werd. Contador wint dus de ronde, Kristof Vandewalle is 24ste op
3'29".

 

 Hasselt: winst voor De Ketele en Risi    (22/02/2009)

Kenny De Ketele heeft eerste zesdaagsewinst bij de profs beet. Samen met de Zwitser
Bruno Risi stak hij de Lotto-zesdaagse van Hasselt op zak. In het slotnummer van zondag, de ploegkoers,
wisten ze kort voor het eind een bonusronde te nemen. In de 50 slotronden met nog 5 spurten voor de punten
was er nog een schuchtere aanval van Van Bon maar niemand pakte nog een ronde.
Van Bon, gekoppeld aan Leif Lampater, werd dus 2de en de 3de podiumplaats was er voor Tim Mertens en
Zwitser Franco Marvulli. Kenny en Tim waren voor deze slotzesdaagse dus gekoppeld aan mannen met ervaring,
en brachten het er de hele week goed van af. Kenny was uiteraard heel blij met de zege en betrok ook Iljo
Keisse - van wie hij veel leerde - erbij. Vijf koppels bleven tot diep in de laatste ploegkoers in de running voor
de zege. Naast de 3 genoemde teams waren dat nog de Autstraliërs Glenn O'Shea en Leigh Howard (4de) en de
Nederlanders Danny Stam - Peter Schep (5de). Op onze fotopagina vind je 12 beelden van dag 5.

 

 Maarten Neyens 2de in Beverbeek Classic    (01/03/2009)

Met een ploeg van 5 man verschenen we zaterdag aan de start van de 12de Beverbeek
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Classic, wedstrijd van categorie 1.2 in het Noord-Limburgse Hamont-Achel. Een groepje van 3, ontstaan na een
aanval van Maarten Neyens wist uit de greep van het aanstormende peloton te blijven. In de spurt zat Maarten
lang op kop maar de Duitser Andreas Schillinger wist hem nipt te remonteren. De 3de plaats was voor Dennis
Vanendert, de jongere broer van Jelle. Twaalf seconden later was de Nederlandse topsprinter Theo Bos
(Rabobank) de snelste van het peloton. Stijn Neirynck werd 12de, Stijn Joseph 40ste. Vroeg in de wedstrijd
kregen we een kopgroep van 8 met daarbij Tom Criel. Met nog zes van de zeven ronden te gaan op een
plaatselijke parcours werden de meeste van de vroege vluchters gegrepen.

 

 Zeges voor Hushovd en Boonen in Belgisch openingsweekend    (01/03/2009)

De Noor Thor Hushovd (Cercelo Test Team) won zaterdag in Gent de Omloop Het
Nieuwsblad. Na 204 kilometer was hij op de Gentse Charles de Kerckhovelaan de snelste van een groep van 22.
De spurt werd ontsierd door enkele valpartijen met daarbij de Nederlander Sebastian Langeveld (Rabobank) die
samen met de Duitser Heinrich Haussler pas op minder dan 200 meter van de finish gegrepen werd door de
groep. Een 2de groep volgde op 45 seconden. Daarbij hadden we voor Topsport Vlaanderen - Mercator Johan
Coenen (25ste), Ben Hermans (51ste) en Preben Van Hecke (65ste). Geert Steurs (105) en Bart Vanheule
(109) volgden in een groep op 7 minuten.

Eén dag later volgde dan de 62e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne, speciaal want dit was de thuiswedstrijd van
onze betreurde renner Frederiek Nolf. Het peloton, met onze renners voorop, hield halt bij de woning van
Frederiek voor een moment van stilte, herdenking en hulde. Sportdirecteur Walter Planckaert overhandigde een
schilderij aan de ouders van Frederiek. Bij het programmaboekje van de wedstrijd was een aandenken aan
Frederiek toegevoegd.

Nadien trok het peloton zich weer op gang voor een koers over 193 kilometer met acht hellingen. Na de
Kwaremont werd ging de strijd om de overwinning nog tussen een 30-tal renners. Zij zorgden voor boeiend
spektakel, de kansen wisselden steeds. Uiteindelijk werd het een spurt van 10 man, gewonnen door Tom
Boonen. Nikolas Maes eindigde op de 32ste plaats in een groep op 8'18" van de winnaar. Goed nieuws overigens
van Nikolas, hij stond in januari nog aan de kant door een ontsteking van de aanhechtingspees aan de
buitenkant van de rechterknie en er werd gevreesd dat hij het voorseizoen zou missen. Het herstel vlotte echter
beter dan verwacht en na een test in de Beverbeek Classic van zaterdag reed hij nu Kuurne-Brussel-Kuurne.
Pieter Vanspeybrouck werd 34ste.

 

 GP Samyn: Weylandt wint, Jan Bakelants sterk en 7de    (04/03/2009)

Regen, koude, en een gretig peloton maakten van de 192 kilometer lange GP Samyn een
zware dobber. De wedstrijd ging van Frameries naar Dour waar 4 plaatselijke ronden over 20 kilometer gereden
werden. Wouter Weylandt won, en Jan Bakelants werd na een sterke wedstrijd 7de.

Van een traditionele lange ontsnapping was er geen sprake in de GP Samyn. Na een 50-tal kilometer hadden we
een vlucht met voor ons Bart Vanheule. De verdere samenstelling klonk veelbelovend: Degreef, Hulsmans,
Vaugrenard, Cusin, Mouris, Westra en Lindeman. De vluchters liepen tot 3 minuten uit en in het peloton waren
het de mannen van AG2R die het tempo onderhielden. Na een keerpunt in het parcours kwam de zijwind, het
peloton ontwikkelde meer vaart en scheurde. De voorsprong van de 8 op het eerste deel van het peloton liep
snel terug en bij het ingaan van de plaatselijke ronden waren ze eraan. Vooraan hadden we op dat moment
naast Bart nog Jan Bakelants, Sven Renders en Stijn Neirynck.

Na een aantal chaotische kilometers vormde zich dan een kopgroep van 9 en Jan was mee. Andere namen deze
keer: Weylandt, Leukemans, Sentjes, Galland, Eichler, Omloop, Cusin en Vachon. Ploegen als Quick Step,
Silence Lotto, Vancansoleil en Milram hadden hun mannetje vooraan en in de groep viel het wat stil. De 9 liepen
vlotjes uit en in de finale kregen we de gebruikelijke aanvallen. Jan ging tot 2 keer toe maar werd terug
gegrepen, en met nog 10 kilometer te gaan kregen we vooraan een groepje van 3: Björn Leukemans, de
Fransmans Cusin en Wouter Weylandt. Cusin probeerde op 2 kilometer van het einde en Leukemans deed
nadien zijn poging, maar in de spurt bergop was Weylandt niet te verschalken. De zege van Wouter was voor
hem een eerbetoon aan zijn overleden vriend, onze Frederiek. Op 6'38" werd Stijn 11de, Sven 18de en Bart
26ste.

 

 3daagse West-Vlaanderen: Hoogerland wint, Steurs valt aan    (07/03/2009)

De Nederlander Johnny Hoogerland (team Vacansoleil) won vrijdag solo de eerste rit van
de Driedaagse van West-Vlaanderen. Na de 176,4 kilometer van Kortrijk naar Bellegem had hij 17 seconden
voorsprong op ploegmaat Jens Mouris die het spurtende peloton in de nek kreeg. Hoogerland is uiteraard ook
leider in het klassement.

Hoogerland en Mouris waren in de finale samen met Francis De Greef (Silence - Lotto) naar en over een
ontsnapte groep van 7 gereden. Bij die 7 onder meer Geert Steurs. Door bonificaties onderweg staat Geert in
het voorlopige klassement 6de op 25 seconden. Het grote pak staat op 27 seconden.
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 Kort: video's online - rennersites    (07/03/2009)

9 Videofilmpjes hadden we gemaakt, begin januari 2009 tijdens de trainingsstage in het
Spaanse Calpe. Ze werden getoond tijdens de ploegvoorstelling in Antwerpen en je kan ze nu ook online
bekijken.

Nikolas Maes en Pieter Vanspeybrouck hebben hun eigen website grondig vernieuwd. Anderen hadden dat al
een tijde geleden gedaan. Een overzicht van onze renners met een website vind je op de linkspagina.

 

 Vlaamse Pijl: ereplaatsen voor Bakelants (5de) en Hermans (9de)
   (09/03/2009)

Jan Bakelants (5de) en Ben Hermans (9de) zorgden zaterdag voor ereplaatsen in de Vlaamse Pijl, een koers van
categorie 2 in en rond Harelbeke. Beiden zaten in een kopgroep van 9 die overbleef na de heuvelzone met onder
meer de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Kruisberg en de Hotondberg. Eén van de eerste aanstokers van de
vlucht was Ben. Andere namen in de kopgroep waren Bert Scheirlinckx en Bram Schmitz, de winnaar van 2008.
Een ultieme demarrage op minder dan een kilometer van het einde leverde Jan Ghyselinck (Beveren 2000) de
zege op.

 

 Johnny Hoogerland eindwinnaar 3daagse West-Vlaanderen    (09/03/2009)

Wouter Weylandt (Quick-Step) en Danilo Napolitano (team Katusha) wonnen dit weekend
de ritten in de Driedaagse West-Vlaanderen. Zowel in Handzame als in Ichtegem kregen we een massaspurt.
Klaas Lodewyck (zaterdag 5de) en Kristof Goddaert (zondag 5de) zorgden voor ereplaatsen. Met 39 waren ze
nog vooraan, zondag in Ichtegem. De selectie vooraf werd gemaakt op de Zwarte, de Rode en de Kemmelberg,
en in de Lange Steenstraat. Topsport Vlaanderen - Mercator was met 5 man mee! De eindzege ging naar de
Nederlander Johnny Hoogerland (team Vacansoleil). Geert Steurs, 11de, is onze best geklasseerde.

 

 Wanzele: Caethoven wint massaspurt    (12/03/2009)

Steven Caethoven (Agritubel) won voor de 3de keer in zijn carrière in Wanzele de eerste
Vlaamse kermiskoers van het seizoen. In de massaspurt werd de Nederlander Bobby Traksel (Vacansoleil) 2de
en de Fransman Dennis Flahaut (Landbouwkrediet) 3de. Onze ploeg toonde zich met Kristof Goddaert als 4de
en Klaas Lodewyck als 9de. Pieter Vanspeybrouck, Johan Coenen en Ben Hermans waren mee in een groep van
9 maar meer dan een minuut voorsprong haalden ze niet. Met 206 renners aan de start kregen we een snelle en
nerveuze wedstrijd waarin ontsnappingen nooit ver droegen.

 

 Kort: Giro del Capo - website Neyens - vind ons op facebook    (14/03/2009)

Onze pistiers Kenny De Ketele en Tim Mertens reden de voorbije week met de nationale
pisteploeg de Giro del Capo in Zuid-Afrika. Die rittenkoers past in hun voorbereiding op het piste WK in het
Poolse Pruszkow, eind deze maand, maar is absoluut niet te onderschatten. De renners moesten de fiets op in
tropische temperaturen ver boven de 40 graden.

Het lijstje renners met website wordt weer wat langer, Maarten Neyens is de nieuwkomer, je vind hem op
http://www.maartenneyens.be.

Topsport Vlaanderen - Mercator vind je intussen ook terug op facebook, met een profiel en een groep.

 

 Omloop van het Waasland: Johan Coenen wint    (15/03/2009)

Johan Coenen won met kleine voorsprong de 45e editie van de Omloop van het Waasland,
koers van categorie 2 in de UCI Europe Tour. Jef Peeters (Sean Kelly - Post team) en Dieter Cappelle (Palmans
Cras) werden respectievelijk 2de en 3de.

De wedstrijd ging van start op de markt in Lokeren en eindigde na 191 kilometer in Stekene. Op het
programma 3 grote ronden over 27 kilometer, gevolgd door 9 ronden van 12,4 kilometer. Het ging er van bij de
start snel aan toe maar toch kwam er een ontsnapping van 5 man tot stand. De ploeg had Bart Vanheule mee.
De groep dikte gaandeweg aan tot 10 maar werd in de finale toch nog gegrepen. Met minder dan 2 ronden te
gaan kregen we dan een nieuwe kopgroep van 6 met Johan. Het peloton kwam net te laat om ook deze
vluchters in te rekenen. Johan ging op 300 meter van de finish stevig door, niemand geraakte er nog over. Vijf
van de zes vluchters bleven voor het spurtende peloton. Klaas Lodewyck werd in die spurt 5de, goed voor de
10de plaats in de uitslag.

Voor Johan is dit zijn 6de zege bij de profs. Afgelopen woensdag in Wanzele zat hij ook mee in een
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ontsnapping. Verderop in het seizoen kijkt hij vooral uit naar de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

 

 Nokere Koerse: valpartij in de spurt    (19/03/2009)

De Australische sprinter Graeme Brown (Rabobank) heeft woensdag Nokere Koerse
gewonnen in een massasprint. Kristof Goddaert, 11de, was onze beste finisher maar hij werd wat opgehouden
door een val vooraan in het peloton op 250 meter van de finish. Drie van onze renners raakten hierbij
betrokken. Voor Johan Coenen en Ben Hermans waren er behalve wat schaafwonden geen gevolgen. Pieter
Vanspeybrouck had wel last en liet achteraf foto's nemen in het ziekenhuis. Gelukkig zijn er geen breuken, wel
gekneusde ribben waardoor hij nog een tijdje hinder kan ondervinden. Vooraf aan deze eindspurt zagen we een
snelle koers met steeds wisselende posities, ontsnappingspogingen en korte vluchten. Onze ploeg was daarbij
zeer actief, ging constant mee, en reed een goede Nokere Koerse.

 

 Kort: Hovelijnck - Van Speybrouck - website Neirynck    (21/03/2009)

Renners, ploegleiding en personeel van Topsport Vlaanderen - Mercator duimen allemaal
voor een spoedig en goed herstel van Kurt Hovelijnck. Kurt reed bij ons van 2005 tot 2008 en haalde de
doelstellingen waar onze ploeg voor staat: na de nodige opleiding doorstromen naar een team hogerop. Vorige
dinsdag kwam Kurt in Oudenaarde zwaar ten val tijdens een trainingstochtje.

Pieter Vanspeybroeck kwam goed weg uit de valpartij in de finale van Nokere Koerse. Hij had wel last door
gekneusde ribben maar zal morgen starten in de Campina Ronde van het Groene Hart.

Nu is het de beurt aan Stijn Neirynck om zijn eigen nieuwe website voor te stellen: je vindt deze op
www.stijnneirynck.be. En zo hebben we al 12 renners met een eigen site!

 

 Omloop in Woerden, Haedo in Cholet    (23/03/2009)

De derde editie van de Campina Ronde van het Groene Hart werd gewonnen door Geert
Omloop (Palmans-Cras). De voormalig Belgische kampioen won de sprint van een kopgroep van zeven.
Nochtans zat in dat groepje de Australische Rabo-spurter Graeme Brown, maar die had waarschijnlijk veel
krachten verspeeld in de finale. Het moest eigenlijk een Vacansoleil-dagje worden daar in Woerden want ze
waren met 3 in de kopgroep, en ze demarreerden slag om slinger. Brown en Robert Förster (Milram),1 van de 2
Milram-renners vooraan, gingen steeds in de reactie.

Na de start was het een tijdje wachten eer er een noemenswaardige ontsnapping tot stand kwam. Na een 50-tal
kilometer kregen we dan een kopgroep van 23 man waaronder zes man van Vacansoleil, maar onze ploeg was
op achtervolgen aangewezen. Na aanvallen in de kopgroep van onder meer Geert Omloop bleven ze vooraan nog
met 7 over. Het peloton eindigde op meer dan 10 minuten.

De Argentijn Juan José Haedo (team Saxo Bank) won zondag in een massaspurt de 32ste editie van Cholet-Pays
de Loire. De ereplaatsen waren voor Jimmy Casper (Besson Chaussures-Sojasun) en Alexandre Pichot (BBox
Bouygues Telecom). Saxo Bank was met een sterke ploeg afgezakt naar deze wedstrijd, neutraliseerde een
aantal gevaarlijke ontsnappingen en hield het peloton samen na de bergzone. Jan Bakelants, 17de, was onze
eerste renner in de uitslag.

 

 Dwars door Vlaanderen: Van Impe wint, Goddaert 10de    (26/03/2009)

Kevin Van Impe (Quick.Step) heeft woensdag in Waregem de 64e editie van Dwars door
Vlaanderen op zijn naam geschreven. In een spurt met 2 klopte hij Niko Eeckhout (An Post-Sean Kelly). Beide
renners reden de hele dag in de regen, in de kou “en” in de aanval. Kort na hen volgde Tom Boonen
(Quick.Step) als derde en Heinrich Haussler (Cervélo), de sterkste man in koers, als vierde.

Het peloton volgde op bijna 2 minuten. De spurt voor de zesde plaats werd nog ontsierd door een valpartij. Van
onze ploeg raakte niemand daarbij betrokken, Kristof Goddaert eindigde mooi 10de en Johan Coenen, goed
gewerkt voor Goddaert, werd 20ste. Beiden hadden zich laten opmerken toen ze na de heuvelzone meer vaart in
het peloton wilden brengen in de jacht op een kopgroep van 11. Het peloton met vooral de mannen van
Rabobank en Vacansoleil aan het werk leek terug te komen maar vooraan lieten ze het zover niet komen. Er
kwamen demarrages, de snelheid ging omhoog en de kopgroep werd uitgedund. Quick Step had behalve Van
Impe en Boonen nog Devolder mee en met dat overwicht haalden ze hun slag thuis.

Tegenslag was er bij ons voor Geert Steurs en Ben Hermans. Beiden werden in de heuvelzone uitgeschakeld
door pech. Geert reed lek aan de voet van de Kwaremont en Ben aan de Eikenberg. Terugkeren in die zone is
moeilijk en krachtenslopend, voor beiden was het daardoor over. Anderen moesten door onderkoeling aan de
kant. Dat neemt niet weg dat onze renners op de goede weg zijn en zullen meespelen in de koersen die komen,
aldus sportdirecteur Walter Planckaert.
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 Belgisch record ploegenachtervolging op piste-WK    (28/03/2009)

Kenny De Ketele heeft met Dominique Cornu, Maarten Vlasselaer en Stijn Steels op het
piste-WK in het Poolse Pruskov een Belgisch record gereden in de ploegenachtervolging: 4'08'825 of anderhalve
seconde sneller dan de vorige besttijd. De tijd was goed voor een negende plaats, België reed dan ook niet de
finale. Eerder tijdens dat WK werd Kenny twaalfde in de puntenkoers met 5 punten. De Australiër Cameron
Meyer won, voor de Deen Daniel Kreutzfeldt en de Brit Chris Newton. Tim Mertens eindigde pas als 17de in de
scratch. Zaterdagavond rijden Tim en Kenny de ploegkoers.

 

 Pozzato wint E3 Prijs Harelbeke    (29/03/2009)

Filippo Pozzato (Katjoesja) heeft zaterdag de E3 Prijs Harelbeke gewonnen. De Italiaan
versloeg na 208 kilometer zijn medevluchters Tom Boonen (Quick-Step) en Maxim Iglinsky (Astana). Boonen
zelf lag aan de basis van die vlucht van 3, op een aantal hellingen had hij op kop vol doorgezet. In het kleine
groepje achter de drie had Quick Step met Devolder en Chavanel ook overwicht. Kristof Goddaert eindigde in de
groep die op 3 minuten van de winnaar spurtte voor de 14de plaats en werd 19de. Knap, als één van de jonsten
van onze ploeg eindigde hij hier toch tussen overwegend Pro-Tour volk. Kort nadien volgde een groep met
Nikolas Maes (31ste) en Geert Steurs (37ste).

Na zeven kilometer wedstrijd kregen we een kopgroep van 4, waaronder de Nederlander Lieuwe Westra
(Vacansoleil) die vooruit bleef tot minder dan 40 kilometer van de finish. Bij die vlucht hadden we helaas
niemand mee.

 

 WK piste: Kenny en Tim 4de in ploegkoers    (29/03/2009)

Kenny De Ketele en Tim Mertens eindigden op het wereldkampioenschap ploegkoers in
het Poolse Pruszkow vierde. De wereldtitel ging naar het Deense koppel Michael Morkov en Alex Rasmussen. Het
zilver was voor de Australiërs Leigh Howard en Cameron Meyer en het brons voor de Tsjechen Martin Blaha en
Jiri Hochmann.

Achttien duo's namen de start voor een wedstrijd over 50 kilometer met 10 spurten. Een jong deelnemersveld
ook, onze mannen hadden zeker kans op een medaille. Met de punten scoorde slechts één ploeg meer dan de
Belgen maar de 3 eerste ploegen hadden een ronde meer. Na een rustige start pakte Kenny in de eerste spurt
al 2 punten. In de volgende spurt was het aan Tim om indruk te maken. Net als Kenny ging hij voorbij de Brit
Mark Cavendish, vorige week nog winnaar van Milaan-Sanremo. Straf hoe Tim hier naar de kop ging en de 5
punten pakte. Zeven punten dus na 2 spurten, maar dan begon het spel van aanvallen en ronden pakken, en
kregen we een andere koers. De Belgen reden lang rond met virtueel brons en reden een schitterend WK, helaas
niet bekroond met medaille. Voor Kenny is het al de 3de opeenvolgende keer dat hij naast een belangrijke
medaille grijpt in de ploegkoers. Vorig jaar was dat met Iljo Keisse, zowel op het WK als op de Olympische
Spelen.

 

 Collectief goed in de Brabantse Pijl    (30/03/2009)

Onze ploeg heeft elk jaar wel wat renners die zich in beeld kunnen rijden in de Brabantse
Pijl, en dat was dit jaar niet anders. In de eerste vlucht van de dag, een groep van 11, hadden we wel niemand
mee maar de snelheid in het peloton bleef hoog en de vlucht werd ongedaan gemaakt. Daarop kregen we een
groep van 12 met Tom Criel en zij bleven vooruit tot iets meer dan 50 kilometer van de finish in Alsemberg.
Vanaf dan barsste de koers los, vooral op de beklimmingen van de Bruineput ging het hard. Uiteindelijk raakte
een groep van acht voorop en de eerste achtervolgende groep geraakte daar in de slotronde niet meer bij.
Vooraan won de Fransman Anthony Geslin (Française Des Jeux) de spurt voor zijn landgenoot Jérôme Pineau
(Quick Step) en de Duitser Fabian Wegmann (Team Milram). In de finale zagen we Bart Hermans, Johan
Coenen en Preben Van Hecke sterk bezig, alle drie eindigden in de eerstvolgende groep op 20 seconden van de
winnaar: Johan werd 14de, Preben 15de en Ben 22ste. Maarten Neyens werd 50ste op 1'48" en Jan Bakelants
59ste. Pech was er voor Jan (3 keer lek en valpartij) en Bart Vanheule (lek).

 

 3Daagse De Panne: sterke Van Hecke in rit 1    (01/04/2009)

De Italiaan Filippo Pozzato (Katusha) heeft de eerste rit van de KBC Driedaagse De
Panne-Koksijde gewonnen. Pozzato klopte medevluchter Frederik Willems (Liquigas) in de sprint. Greg van
Avermaet (Silence-Lotto) won op 57 seconden de sprint van de achtervolgende groep. In die groep hadden we
Preben Van Hecke die 14de werd. Pieter Vanspeybrouck zat in een groepje met Boonen en Van Impe en werd
35ste. Onze andere renners eindigden in een peloton op meer dan 13 minuten. Pozzato zelf lag aan de basis
van een ontsnapping van een groep van 30. Die groep viel op de laatste beklimming van de Berendries en de
Valkenberg nog uiteen. Preben kon net als alle anderen op de Valkenberg net niet mee met Pozzato die daar de
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sprong naar de eerder ontsnapte Frederik Willems maakte.

Preben Van Hecke op de Berendries (Foto: © cyclingmoments)

 

 Settimana Ciclistica Lombarda: LPR en Alessandro Petacchi    (01/04/2009)

Weinig verrassingen in de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana Ciclistica Lombarda. LPR
won de ploegentijdrit en Alessandro Petacchi in de spurt de eerste rit in lijn, een rit over 160 km. Iedereen van
de ploeg eindigde in het peloton. In de ploegentijdrit werd Topsport Vlaanderen - Mercator 11de op 25
deelnemende ploegen. In de rit van morgen verwacht Jean-Pierre Heynderickx hetzelfde scenario, massaspurt
dus. Deze rittenwedstrijd eindigt zondag met een koninginnerit over 131 km., met als eigenaardigheid het
startuur: 8 uur 's morgens! Onze mannen zullen vroeg moeten opstaan ...

 

 3Daagse De Panne: Klaas Lodewyck 184 km voorop, nadien betrokken in
valpartij    (01/04/2009)

Rit 2 van de KBC Driedaagse De Panne-Koksijde eindigde zoals kon verwacht worden op een massaspurt. De rit
ging over 219 kilometer van Zottegem naar Oostduinkerke en werd gekleurd door een kopgroep van 3. Daarbij
voor ons Klaas Lodewyck. Bij hem vooraan zaten nog Andy Cappelle en de Pool Marcin Sapa. De voorsprong van
de drie liep op tot bijna tien minuten. Pas in de laatste van 3 plaatselijke ronden werden ze gegrepen door het
jagende peloton, Klaas als laatse. Verderop raakte Klaas dan betrokken in een valpartij. De pols zag er niet goed
uit, en onze onfortuinlijke renner trok voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Veurne. Intussen lijkt het
nog mee te vallen, al volgt er wanneer er minder zwelling is nog een scan. Klaas komt morgen niet meer aan de
start in deze 3daagse. En dat allemaal na een prachtige prestatie van de jongste renner van het peloton.

De achtervolging op de drie werd op gang gebracht door Team Columbia en de zege ging naar hun sprinter
Mark Cavendish. Robbie McEwen (team Katusha) werd 2de, Francesco Chicchi (Liquigas) derde.
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Klaas Lodewyck in de ontsnapping (Foto: © cyclingmoments)

 

 3Daagse De Panne: Cavendish, Wiggins en Willems    (03/04/2009)

Mark Cavendish behaalde donderdagochtend zijn 2de overwinning in de Driedaagse De
Panne-Koksijde. Na 112 kilometer was hij weer de rapste in de massaspurt. Johan Coenen zat in de vroege
vlucht van 9 maar de spurtersploegen deden hun werk en een compact peloton stoof door naar de finish. Enkele
valpartijen ontsierden de finale, onze mannen bleven gelukkig gespaard. In de spurt werd Pieter Vanspeybrouck
10de en Kristof Goddaert 13de. Het peloton was nog in stukken uiteengevallen maar onze renners reden de hele
dag goed in beeld en zaten dus meer vooraan. Ze gingen dan ook allen van start in de 14,7 kilometer lange
individuele tijdrit. Pech voor Bart Vanheule, bezig aan een sterke tijdrit en op weg naar een top 10 plaats reed
hij kort voor zijn finish lek. Bart strandde zo op de 27ste plaats op 1'15" van de winnaar, Bradley Wiggins (team
Garmin). Kristof Goddaert eindigde net als in de ochtendrit 13de. Preben Van Hecke eindigde 71ste in de tijdrit
en werd met de 16de plaats onze beste man in het klassement. Binnenkort volgen heel wat foto's van deze
3daagse van De Panne.

 

 Settimana Ciclistica Lombarda: verbluffende Hermans, Bakelants lek
   (04/04/2009)

De Italiaan Domenico Pozzovivo van CSF Group won rit 5 van de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana Ciclistica
Lombarda. De ereplaatsen gingen naar Davide Rebellin (Serramenti PVC Diquigiovanni) en Daniele Pietropolli
(Team LPR Brakes). De koninginnerit staat morgen op het programma maar wat de renners hier voor de wielen
geschoven kregen was zeker zo zwaar, vertelde sportdirecteur Heynderickx achteraf. Van bij de start waren er
constant ontsnappingspogingen en daar was altijd iemand van ons bij. En na 50 kilometer raakte Thomas De
Gendt alleen weg. Tot 5 minuten liep hij uit, dan kwam het peloton weer terug.

In de finale kwam dan de zwaarste klim van deze ronde, een steile bult van 7 kilometer. Het peloton ontplofte
en net dan reed Jan Bakelants lek. De weg was hier amper een auto breed en dan weet je het wel. Jan kreeg
nog een wiel van een ploegmaat maar vooraan zijn ze vertrokken en zo nog meedoen voor een goed resultaat is
niet simpel. In de afdaling kwam Jan nog ten val, gelukkig zonder veel erg. Vooraan kregen we een groepje van
6, gevolgd door een groepje van 4 met daarbij een verbluffende Ben Hermans. Onze neo-prof ging over Danilo
Di Luca en eindigde op 22 seconden van de winnaar en andere klimmers die vooraan reden, zoals Carrara
(Vacansoleil Cycling Team) en Soler (Barloworld). Na afloop van de rit was onze ploeg niet weg te slaan van het
podium. Ben is de beste jongere, Thomas won de combiné van de dag, de strijdlust, en de intergiro. In dat
laatste klassement deelt hij de leiding met 2 andere renners.

In het algemeen klassement staat Ben 8ste op 1'19" van leider Pietropolli. Die nam de leiding over van zijn
ploegmaat Alessandro Petacchi, winnaar van de 2de en de 4de rit. De derde rit ging naar Mattia Gavazzi. Al die
ritten eindigden op een massaspurt. Morgen volgt de slotrit met nog heel wat klimwerk, en ze beginnen er daar
al aan om 8 uur 's morgens!
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 Settimana Ciclistica Lombarda: Hermans eindigt 7de en is beste jongere
   (06/04/2009)

Daniele Pietropolli (LPR) is eindwinnaar geworden van de Settimana Ciclistica Lombarda. De Italiaan had de
leiderstrui zaterdag veroverd en in de slotrit van zondag werd hij niet meer bedreigd. Ben Hermans eindigde
7de in het eindklassement en stak het jongerenklassement op zak.

Om 8 uur ’s morgens waren ze eraan begonnen zondag, de rit ging over 131 kilometer met 3 zware
beklimmingen. Thomas De Gendt ging tot 2 keer toe mee in een vroege vlucht. De eerste keer zat hij alleen
voor ons in een groep van 39 man zodat we de situatie moesten rechtzetten. De 2de keer zat Thomas in een
groepje van 11 en nu lieten we het werk aan de anderen. Maarten Neyens, Stijn Joseph en Kristof Vandewalle
werkten op het vlakke gedeelte van de rit voor Ben, en op het zwaardere gedeelte was deze taak weggelegd
voor Jan Bakelants en Thomas Criel. Ben kon zijn trui als beste jongere consolideren en schoof nog een plaatsje
op in het klassement. Luca Paolini (Acqua & Sapone) won de rit.

 

 Preben Van Hecke kleurt mee finale van Ronde van Vlaanderen    (06/04/2009)

Op het ogenblik dat 197 renners zich in Brugge op gang trokken lag de heuvelzone rond
Oudenaarde en Brakel er nog grijs, mistig, kil en rustig bij. Daar zou snel verandering in komen want de renners
‘vlogen’ richting kasseien en hellingen. Vroege vluchters behoorden in de 93ste editie van de Ronde van
Vlaanderen niet tot het scenario!

Pas na 126 kilometer kregen we een eerste ‘geslaagde’ ontsnapping. Met 4 waren ze, maar na de kasseien van
Mater en de Holleweg bleven er daarvan nog 2 over: Wim De Vocht (Vacansoleil Pro Cycling Team) en Aleksandr
Kuschynski (Liquigas). Met een voorsprong van ongeveer 2,5 minuten trokken de koplopers over de Molenberg,
de eerste helling van de dag. In het peloton zagen we Johan Coenen mooi op de eerste rij. De opeenvolgende
hellingen en het hoge aanvangstempo zorgden ervoor dat achteraan de deur open stond, terwijl vooraan 6
renners aansloten bij de 2 eersten. Er waren op dat moment nog een 70-tal kilometers te gaan.

Vanaf de Berendries zagen we de koers helemaal losbarsten en na de Valkenberg hadden we vooraan enkele
overblijvers uit de kopgroep van 8 waaronder Leif Hoste (Silence - Lotto), Manuel Quinziato (Liquigas) en
Sylvain Chavanel (Quick Step), samen met Tom Boonen, Stijn Devolder (Quick Step) en Filippo Pozzato (Team
Katusha). Uit de achtergrond kwamen andere groepjes aansluiten en er volgde een moment van windstilte. Na
de helling van de Tenbossestraat in Brakel profiteerde Preben Van Hecke daarvan om er alleen vandoor te gaan,
op zoek naar Quinziato en Chavanel die nog wel voorop reden.

Net voor de Eikenmolen kregen we dan een aanval van Stijn Devolder (Quick Step), hij reed alleen naar Preben
toe en samen raapten ze de 2 koplopers op. Op de Muur van Geraardsbergen liet Stijn zijn concurrenten achter.
Preben ondervond er het verschil tussen de Muur op training of de muur na 250 kilometer koers aan ontzettend
hoog tempo. Terwijl Devolder voor het tweede jaar op rij als eerste over de eindstreep ging moest Preben
samen met Quinziato en Chavanel strijden voor een podiumplaats tegen het naderende peloton.

De 3 hadden een kleine minuut voorsprong maar het heeft niet mogen zijn. Op amper 1km 200 meter van de
finish werden ze gegrepen. We weten dat we dik tevreden moeten zijn over onze wedstrijd klonk het achteraf
eensgezind bij Preben en bij sportdirecteur Walter Planckaert, maar beiden waren ontgoocheld in het resultaat.
Tot bijna aan de rode vod waren we in de running voor een podiumplaats, en dat had fantastisch geweest voor
Preben en een opsteker voor de ploeg die dit jaar al veel heeft meegemaakt. Eén dag later blijft het gevoel van
teleurstelling: een podiumplaats of zoals nu 25ste, het blijft een verschil van dag en nacht. Preben heeft toch
meegewerkt met Devolder en de anderen in de ontsnapping, voluit gekoerst op weg naar Meerbeke, en initiatief
genomen na Tenbosse. Hij reed de finale van een topkoers! Moesten we vooraf kunnen tekenen voor wat we hier
realiseerden, we zouden het zeker doen. En chapeau voor wat Stijn Devolder gedaan heeft, een fantastisch
renner.

Als ploeg kunnen we gelukkig zijn, de trui is lang en veel in beeld geweest, voor Topsport Vlaanderen en
Mercator kon het niet meer stuk En onze andere renners reden ook allemaal tot in Meerbeke.
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Preben Van Hecke op muur van Geraardsbergen (Foto: © TDWsport.com)

 

 Vooruitblik naar Gent-Wevelgem    (06/04/2009)

De koersen volgen mekaar nu in snel tempo op, de Ronde is nog maar pas verteerd en
woensdag is daar al Gent-Wevelgem, de 71ste editie. Het parcours is zoals vorig jaar, starten in Deinze, na 210
kilometer finishen in Wevelgem, en tussenin de heuvelzone met telkens twee beklimmingen van de Monteberg
en de Kemmelberg.

Klaas Lodewyck komt zeker aan de start. Vorige woensdag blonk hij uit met een lange ontsnapping in de 2de rit
van de 3daagse van De Panne, maar in het slot raakte hij betrokken in een valpartij. Het leverde hem een
scheurtje in het kraakbeen van de pols op. Klaas is een mannetje met karakter, klinkt het bij Walter Planckaert.
Hij wil en zal rijden, en het is ook mogelijk. Met een stevig ingetapete pols zal hij aan de start komen. Zaterdag
heeft hij zo 4 uur getraind, het deed pijn, maar hij zette door.

Nikolas Maes zal er ook weer bij zijn. In de finale van de editie van 2007, Nikolas was toen neo-prof, zat hij mee
in de kop van de wedstrijd bij de laatste klim over de Kemmelberg maar hij reed helaas vooraan en achteraan
lek in de afdaling. Dit jaar zal Nikolas misschien nog wat te kort komen na al het blessureleed dat hij heeft
meegemaakt, aldus nog Planckaert. Na de Gold Race neemt Nikolas wat rust en vanaf mei gaan we de echte
Maes zien!

 

 Gent-Wevelgem: Klaas Lodewyck zag af en deed dat fantastisch
   (08/04/2009)

In een spurt met twee won de Noor Edvald Boasson Hagen (Team Columbia-High Road) de 71e editie van
Gent-Wevelgem. De 2de plaats ging naar de initiatiefnemer van de vlucht, de Wit-Rus Aliaksandr Kuchynski
(Liquigas). De Australiër Matthew Goss (Team saxo Bank) won op 50 seconden later de spurt van een
achtervolgend groepje voor de derde plaats. Uitblinker bij ons was Klaas Lodewyck. Iets meer dan 2 minuten na
de winnaar eindigde Klaas 20ste. Hij zat in de groep die spurtte voor de 7de plaats. Zowel winnaar Boasson
Hagen als Klaas zijn nog maar 21 jaar jong. Een ferme prestatie van de youngsters, want door de wind, de
regen en het koersverloop was dit een loodzware editie van Gent-Wevelgem. Het peloton volgde op meer dan
11 minuten.

Van kort na de start in Deinze was het koers. Het was nat, er was wind, en amper 10 kilometer na de start
begon Team Cervélo te rijden en het viel nooit meer stil. Het peloton brak in stukken, een omvangrijke
kopgroep was vertrokken en de rest zag die mannen niet meer terug. Voor ons was Klaas mee, hij zat goed
vooraan en was zelfs de enige Belg die mee was. Tom Boonen zat er aanvankelijk ook wel bij maar hij viel weg
door een lekke band. Even leek net als in De Panne het noodlot toe te slaan toen Klaas betrokken raakte in een
valpartij, samen met de Rabobankers Mathew Hayman en Graeme Brown. Klaas was geraakt aan de knie maar
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zette door en kon terug vooraan postvatten.

In de kopgroep van 33 passeerde hij voor zijn eigen deur, een moment om van te genieten. In de finale was het
afzien maar Klaas zette door en dat siert deze jongeman met karakter. Na zijn val van vorige week woensdag in
de 3-Daagse van De Panne was hij immers onzeker. De pols was geraakt en stevig ingetapete voor de start. Nu
zorgde hij opnieuw voor veel publiciteit voor Topsport Vlaanderen - Mercator.

Klaas Lodewyck (Foto: © TDWsport.com)

 

 Parijs-Roubaix: Boonen in man tegen man met Pozzato    (13/04/2009)

In een man-tegen-man gevecht met Filippo Pozzato heeft Tom Boonen op Paasdag voor
de derde keer Parijs-Roubaix gewonnen. Vanaf de passage door het Bos van Wallers werd de wedstrijd hard
gemaakt, onder meer door Boonen himself, en ter hoogte van Carrefour de l’Arbre viel het vooraan letterlijk en
figuurlijk helemaal uiteen. Boonen had een kleine kloof op Pozzato en dan volgde een heroïsche finale, door Tom
afgerond met een voorsprong van bijna 50 seconden. Derde man op het podium werd Thor Hushovd.

Kort na het binnenrijden van het Bos van Wallers werden onze renners opgehouden door een val in het peloton.
De koers was vanaf dan ontploft en het deelnemersveld lag uiteen in meerdere stukken. Pieter Vanspeybrouck
werd onze beste man. Hij eindigde 42ste in een grote groep op 6'32" van Boonen. De spurt van die groep ging
om de 19de plaats en werd gewonnen door Jeremy Hunt. In die groep zat met Hincapie, Wijnants, Knaven, Van
Avermaet, Posthuma en Leukemans heel wat volk dat vooraan verwacht werd of de koers mee kleurde. Neo prof
Stijn Neirynck werd 78ste op 17'36", en Maarten Neyens reed tot de piste in Roubaix maar werd niet
geklasseerd. (later meer)

 

 Parijs-Camembert: Bakelants en Hermans aanvallers in de finale
   (15/04/2009)

Gisteren waren onze renners aan het werk in de Franse semi-klassieker Parijs-Camembert, een wedstrijd over
202 kilometer. De Fransman Jimmy Casper (Besson-Sojasun) won er de massaspurt terwijl Jan Bakelants en
Ben Hermans zich in de kijker reden in de finale.

Net als in de wedstrijden op Vlaamse bodem ging het er meteen na de start weer snel aan toe. In het eerste
uur haalde het peloton een gemiddelde van bijna 49 kilometer per uur. Pas nadien tekenden Niels Brouzes
(Auber 93) en Alexandre Lemair (Roubaix Lille Métropole) voor de ontsnapping van de dag. Hun voorsprong liep
op tot 8'10". In de finale van deze wedstrijd lag de "côte des Champeaux", een stevige helling. De vluchters
waren net voordien gegrepen en daarop volgden nog ontsnappingspogingen met Jan en Ben. Die laatste bleef
voorop met Benoit Vaugrenard (La Francaise des Jeux) tot op 4 kilometer van de streep.
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 Scheldeprijs Schoten: Goddaert grijpt naast hoge uitslag door val
   (15/04/2009)

Spijtig, zeer spijtig, door die valpartij hebben we niets! Walter Planckaert was zeer ontgoocheld na afloop van
Scheldeprijs in Schoten. Het zag er nochtans allemaal heel goed uit. In de aanloop naar de sprint hadden onze
mannen goed gewerkt voor Kristof Goddaert en Klaas Lodewyck had Kristof in de slotkilometer op fantastische
wijze naar voor gebracht. Kristof stevende af op een top 5 of misschien wel podiumplaats. In volle eindsprint
was er dan die valpartij en weg was de hoge uitslag. Gelukkig kwam Kristof er heelhuids uit.

Op 38 kilometer van het einde was er al een massale valpartij waarbij Stijn Joseph en Pieter Vanspeybrouck
betrokken waren. Stijn was redelijk geraakt aan de rechterarm die hij bijna niet omhoog kon bewegen. Na die
val waren we al 3 man kwijt voor de finale want Stijn Neirynck was eveneens out. Neirynck blesseerde door een
verkeerde beweging een spier in de nek en arm, probeerde nog door te zetten met een pijnstiller, maar moest
dan toch aan de kant. Morgen in Denain zullen we met 7 aan de start staan. Geen Neirynck dus, en Tom Criel is
momenteel out door buikgriep. Hoog tijd eigenlijk voor een paar mannen dat ze wat rust krijgen.

Over naar de koers zelf dan, die ging weer zeer snel van start met een spervuur aan demarrages. Toen
uiteindelijk een groep van 14 voorop raakte waren we daar niet bij. De ploeg is blijven rijden en op het ogenblik
dat alles samenliep gingen 4 van de 14 renners toch weer door. Steurs en daarna Maes probeerden nog aan te
sluiten. Pas in de slotronde in Schoten werden de 4 gegrepen en Alessandro Petacchi (LPR) won dan de sprint.

 

 Casper wint ook in Denain    (16/04/2009)

Vandaag stond de 50ste editie van de "Grand Prix de Denain Porte du Hainaut" op het
programma, een Noord-Franse wedstrijd van categorie 1. Stijn Joseph moest uiteindelijk toch afhaken na zijn
val gisteren in de Scheldeprijs zodat we met slechts 6 renners aan de start verschenen. Na enkele grote lussen
over een totaal van 113 kilometer hadden de renners nog 5 ronden van iets meer dan 15 kilometer te gaan op
een lokaal circuit.

Vrij snel kkregen we een kopgroep van 3 met Yuriy Krivtsov (AG2R), Cédric Coutouly (Besson Chaussures-
Sojasun) en Tony Gallopin (Auber 93). Maximaal namen de vluchters 6'35", maar met nog 3 plaatselijke ronden
te gaan werden ze gegrepen. Een spervuur van aanvallen kregen we dan, daarbij ook Bart Vanheule, maar met
nog 10 kilometer te gaan zat alles weer samen. De verwachtte massaspurt kwam eraan en net als dinsdag in
Parijs-Camembert was de Fransman Jimmy Casper (Besson-Sojasun) de snelste. De ereplaatsen gingen naar de
Argentijn Juan José Haedo (team Saxo Bank) en Dennis Flahaut (Landbouwkrediet).

(later meer).

 

 Amstel Gold Race: Serguei Ivanov uit Diest!    (20/04/2009)

Jammer dat we niemand mee hadden in de vroege vlucht, opende Jean-Pierre Heynerickx
over deze editie van de Amstel Gold Race. Na 3 kilometer ging er al een groepje vandoor met daarbij Kristof
Vandewalle maar de Rabobankploeg ging de vluchters halen. Meteen daarop vertrok 5 man, verderop met Bozic
aangedikt tot 6. Het peloton viel meteen stil en dan weet je het wel. De kloof liep op tot 14 minuten, maar in de
aanloop naar de 2de van 3 beklimmingen van de Cauberg kwam het peloton langzaam maar zeker terug.

Op de wegjes net voor die Cauberg reed Preben Van Hecke lek. Thomas De Gendt was zoals gevraagd in de
buurt en kon Preben verder helpen. Spijtig voor Thomas zelf, want op die smalle wegen zat onze volgwagen met
nummer 24 ver achter en voor Thomas was de koers zo over. Preben, na zijn sterke Ronde van Vlaanderen nog
steeds goed in conditie, was aan het slot van deze klassieker onze beste man. Hij werd 37ste op 2'52" van
winnaar Serguei Ivanov en eindigde daarmee net voor Tourwinnaar Carlos Sastre.

Pech ook voor Johan Coenen die betrokken raakte in een valpartij in de aanloop met bijhorend gewring naar de
2de beklimming van de Gulpenberg. Het peloton is dan over de kaap van 200 kilometer en de echte finale gaat
beginnen. Johan bleef lang liggen op het asfalt en het zag er vrij ernstig uit, aldus Jean-Pierre. Johan's pols is
verstuikt maar voor woensdag (Waalse Pijl) en zondag (Luik Bastenaken Luik) komt hij zeker in orde.

Intussen was de finale volop bezig, voorbij de Keutenberg ging Robert Gesink in de aanval, en op weg naar de
slotklim kreeg hij het gezelschap van Serguei Ivanov en Karsten Kroon. Aan de finish was Ivanov de sterkste.
Na Preben was Ben Hermans onze 2de man aan de finish. Neo-prof Ben werd knap 44ste op 4'30" van de
winnaar. En op net geen 14 minuten bracht ook Kristof Vandewalle, bij de eerste aanvallers van de dag, deze
Amstel Gold Race tot een goed einde.

 

 Waalse Pijl: neoprof Ben Hermans 14de en beste Belg    (23/04/2009)

Ben Hermans en met hem heel Topsport Vlaanderen - Mercator waren super tevreden na
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afloop van de Waalse Pijl gisteren. Ben eindigde op de muur van Huy knap 14de op slechts 21 seconden van
winnaar Rebellin. Tussen de wereldtop en in het wiel van Amstel Gold Race winnaar Serguei Ivanov was Ben
ook beste Belg. Je moet het maar doen met onze "kleine ploeg", vertelde Walter Planckaert achteraf. Over de
Côte de Ahin hadden we nog 4 man goed mee in koers. Dat kan zo bij ons, hier kunnen jonge renners in een
vrije rol testen hoe ver ze kunnen geraken in een finale.

Supporters van Ben stonden hem in Huy op te wachten, op de steilste strook hadden ze goed gekalkt. Gestuurd
door wegkapitein Johan Coenen draaide Ben als tiende de Muur op voor de slotklim. En dat ondanks een
bloedende wonde aan de knie na een val vroeg in de wedstrijd. Na die val bleek er ook een probleem met het
schoenplaatje, bij de eerste beklimming van de Muur stond Ben daardoor zelfs even bijna stil. Een schoenwissel
bracht de oplossing, en Johan Coenen met Thomas De Gendt zorgden ervoor dat Ben zijn plaats vooraan weer
kon innemen. Johan zelf was een tijdje twijfelachtig na zijn val in de Amstel maar speelde hier dus wel zijn rol.
Zijn pols is ok, wel was er nog last met een opgezwollen lip.

Het verhaal van de wedstrijd dan. Christophe Moreau en Japanner Fumiyuki Beppu zorgden voor de vlucht van
de dag, Moreau werd als laatste van de 2 gegrepen. Op de laatste hellingen voor Huy kegen we heel wat
aanvallen maar op 4 kilometer van het einde zat alles weer bijeen. Op de slotklim zelf was er nog een aanval
van de Fransman David Lelay maar de kleppers net achter hem hielden alles onder controle en Davide Rebellin
wist zich voor de 3de keer de sterkste.

 

 Andy Schleck pakt Luik-Bastenaken-Luik    (26/04/2009)

Beetje atypische start van Luik-Bastenaken-Luik dit jaar, met de wind tegen werd er snel
gestart en het peloton had er al meer dan 65 kilometer op zitten eer er een geslaagde ontsnapping tot stand
kwam. Drie koplopers werden even later nog vervoegd door een 4de, het viertal bestond uit de Fransman
Hubert Dupont (Ag2r - La Mondiale), Cyril Gautier (BBox Bouygues Télécom), Zwitser Marcel Wyss (Cervelo Test
Team) en ex-Vlaanderen renner Nico Sijmens (Cofidis). Kilometers lang moesten ze strijden om weg te
geraken, eens het zo ver was verwierven ze wel een voorsprong van meer dan 11 minuten. Vooraleer dit groepje
weg was, waren ook onze mannen betrokken in ontsnappingspogingen. Het was steeds hard vechten en diep
gaan voor een voorsprong van 10 seconden, meer zat er helaas nooit in.

In de aanloop richting hellingen om en rond Stavelot - de Côte de Wanne, de Côte de Stockeu en de Côte de la
Haute-Levée - voerde het peloton het tempo gestaag op. Eens op die hellingen, er is dan nog minder dan 100
kilometer te gaan, moesten dan ook veel renners de rol lossen. De vluchters zagen intussen hun voorsprong in
sneltempo slinken. En stilvallen deed het niet meer. Vooral de mannen van Saxo Bank hielden het tempo hoog
en achteraan bleven renners overboord gaan, tot uiteindelijk heel het peloton in groepjes uiteen viel. Ter hoogte
van de col de La Redoute waren de vluchters eraan en enkele nieuwe namen verschenen vooraan in de
wedstrijd. Daarbij steeds weer volk van Team Saxo Bank, en ook Silence Lotto was nog goed vertegenwoordigd.
Met nog 30 kilometer te gaan trok dan Philippe Gilbert solo in de aanval maar op de lange en zware Côte de la
Roche aux Faucons ging Andy Schleck op en over de moedige Belg. De jongste Schleck - 23 is Andy - won zo de
95e editie van Luik-Bastenaken-Luik. Op 3'20" van de winnaar werd Jan Bakelants 60ste. Deze
Luik-Bastenaken-Luik was hard van bij de start, aldus nog sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. Voor een
aantal renners is de opeenvolging van 3 klassiekers van dit niveau een zware dobber.

 

 Frankfurt: Hermans in ontsnapping, Wegmann wint    (02/05/2009)

De 1 mei prijs "Rund um den Henninger Turm", sinds dit jaar herdoopt tot Eschborn-
Frankfurt City Loop, werd gewonnen door Fabian Wegmann (Milram). In een sprint met 2 versloeg hij de
Nederlander Karsten Kroon (Saxobank).

De wedstrijd ging over een afstand van 190 kilometer op constant glooiende wegen met Frankfurt als start- en
aankomstplaats. Onderweg waren er 9 hellingen die in aanmerking kwamen voor de bergprijs. Veel
aanvalspogingen na de start, daarbij onder meer Jan Bakelants die als eerste bovenkwam op de eerste klim, en
Sven Renders. Nadien geraakte Ben Hermans voorop met Linus Gerdemann (Milram) en verderop kwamen nog
4 renners aansluiten: Matthias Russ (Milram), Harald Totschnig (Elk), Patrik Sinkewitz (Whirlpool) en Sergei
Lagutin (Vacansoleil). De kopgroep van zes werd na ongeveer 120 kilometer wedstrijd ingelopen. Ben kwam
tijdens deze vlucht op 3 beklimmingen als eerste boven, maar de eindzege voor de bergprijs ging naar Linus
Gerdemann (Milram), die vier beklimmingen voor zijn rekening nam. In de finale kregen we dan een kopgroep
van 7 waaruit Kroon en Wegmann ontsnapten.

Onze mannen reden een knappe koers, Ben was niet alleen 2de in het klassement voor de bergprijs maar
eindigde ook als 21ste op 53 seconden van de winnaar. In dat groepje hadden we verder nog Tom Criel (25ste),
Jan Bakelants (29ste) en onze dichtste finisher, Preben Van Hecke, 12de!! Slechts 44 renners reden de
wedstrijd uit.

 

 Vierdaagse van Duinkerke: Van Hummel in rit 1    (06/05/2009)

Kenny van Hummel (Skill Shimano) heeft de eerste rit in de Vierdaagse van Duinkerke
gewonnen. De Nederlander won de massasprint voor Sébastien Chavanel en Steven de Jongh. Van Hummel
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start vandaag dan ook in de leiderstrui.

De rit ging over 186,9 kilometer met start en aankomst in Duinkerke (Grande-Synthe, wel bekend bij Westkust-
toeristen). Zoals elk jaar is de wind een belangrijke factor op de wegen van de 4-daagse van Duinkerke en
ontsnappen was in deze snelle rit niet simpel. Na iets meer dan een uur wedstrijd lukte het wel voor de
Fransman Jonathan Thire. In de bergzone sloten 9 renners bij hem aan maar na bijna 90 kilometer koers zat
alles weer samen. Daarop kregen we een duo in de aanval met daarbij voor ons Pieter Van Speybrouck en de
Fransman Lelay (Agritubel). Tot 2'30" liepen ze uit maar het peloton viel intussen uiteen in 5 waaiers en de
vluchters werden ingelopen en achtergelaten. Waaiers 1, 2 en 3 liepen nadien terug samen zodat we met 67
man naar de finish trokken. Klaas Lodewyck (14de) en Kristof Goddaert (20ste) waren erbij. Dit was meteen al
een helse rit, klonk het achteraf. Van de 147 deelnemers moesten er al 12 definitief de strijd staken.

 

 Vierdaagse van Duinkerke, rit 2: Engoulvent sterk, Goddaert 6de
   (06/05/2009)

Jimmy Engoulvent werd woensdag de verdiende winnaar van de 2de rit van de Vierdaagse van Duinkerke. De
29-jarige Fransman van Besson was eerst mee in de ontsnapping van de dag nadat hij op zijn eentje aansloot
bij de eerder ontsnapten Anthony Ravard (Agritubel) en Bastien Delrot (Roubaix Lille Métropole).
Het trio reed een maximale voorsprong van 9'30" bijeen tot in het peloton de ploegen Katusha en Quick Step de
achtervolging op gang brachten. De voorsprong slonk zienderogen waarna vanuit het peloton Samuel Dumoulin
(Cofidis) en Jérôme Pineau (Quick Step) alleen op zoek gingen naar de vluchters. Met succes, de vluchters
waren nu met 5 en liepen weer wat verder uit op het peloton.

Met nog 9 kilometer te gaan was de voorsprong van de 4 vluchters - Delrot was er niet meer bij - weer gezakt
tot 45 seconden. Op minder dan 4 kilometer van het einde werd de kopgroep dan gegrepen en een 2de
massaspurt leek in de maak. Engoulvent dacht er echter anders over, ging opnieuw ervandoor en hield het uit
tot de finish. Kristof Goddaert was 6de en eerste Belg.

 

 Vierdaagse van Duinkerke, rit 3: ereplaats voor Klaas Lodewyck
   (07/05/2009)

Na Kristof Goddaert in rit 2 was het vandaag de beurt aan Klaas Lodewyck - 8ste - om een top 10 stek in de
wacht te slepen. Ritwinnaar van deze 3de rit in de vierdaagse van Duinkerke werd de Fransman Sébastien Duret
(Bretagne-Schuller) voor zijn landgenoot Sébastien Minard (Cofidis) en de Duitse sprinter André Greipel (Team
Columbia). Minard wordt ook leider in het algemeen klassement.

 

 Train eens 100 km met de renners van Topsport Vlaanderen – Mercator
   (07/05/2009)

Op zondag 17 mei vindt in Antwerpen de GVA Fortengordel provincie Antwerpen plaats. 11 renners van
Topsport Vlaanderen – Mercator maken van de Fortengordel een trainingsrit en malen 100 km af. Dankzij
Mercator krijgt je nu een unieke kans om samen met profrenners zoals Jan Bakelants, Ben Hermans of Preben
Van Hecke 100 km te trainen (tegen een aanvaardbare snelheid van pakweg 25 km/h).

Ziet u zichzelf al een van onze renners uit het wiel rijden? Neem dan deel aan onze 100 km-wedstrijd van
Mercator en wie weet, mag u wel op 17 mei uw wagonnetje aanhaken bij Topsport Vlaanderen – Mercator.

 

 Vierdaagse van Duinkerke: Da Costa is leider    (09/05/2009)

Sébastien Rosseler (Quick Step) won vrijdag de tijdrit in de Vierdaagse van Duinkerke.
Kristof Goddaert werd 13de in deze proef over 18 kilometer. Bart Vanheule werd 37ste maar net bij zijn start
begon het voor ongeveer de duur van zijn rit te regenen.

Zaterdag volgde dan de rit met een uitstap over de Frans-Belgische grens en een behoorlijke portie klimwerk
waaronder meerdere keren de Catsberg en de Zwarteberg. Een kopgroep van 5 werd nog voor de finale
ingerekend. In de laatste van 8 plaatselijke ronden wist David Lelay (Agritubel) vooruit te geraken. Op minder
dan een kilometer van het einde kwamen de Portugees Rui Faria Costa (Caisse d'Epargne) en Pierrick Fédrigo
(Bouygues Telecom) nog bij Lelay. Frédrigo won de rit en Da Costa nam de leiderstrui over van Rosseler. Meteen
achter de 3 volgde een eerste grote groep en op 11 seconden volgde een groep met Bart Vanheule (35ste).
Kristof Goddaert werd 42ste op 34 seconden. Hij en Klaas Lodewyck zijn onze mannen met mogelijkheden in de
slotrit van zondag. Die gaat over 172,3 kilometer en meer dan waarschijnlijk wordt dat een massaspurt.

 

 Slotrit Vierdaagse van Duinkerke: Vanheule in ontsnapping    (10/05/2009)

De Duitser André Greipel (Team Columbia) won zondag in een massasprint de slotrit in de
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Vierdaagse van Duinkerke. Nipt eigenlijk, want een kopgroep met Bart Vanheule werd pas op 1 kilometer van
de finish gegrepen. De vluchters reden ongeveer 70 kilometer voorop maar hadden nooit meer dan 40 seconden
voorsprong. Naast Bart zaten vooraan David Boucher, Nicolas Jalabert, Sébastien Duret, Martin Mortensen en
Jonathan Thiré. Jalabert was de best geklasseerde maar stond toch op meer dan 2 minuten. In deze editie van
de Vierdaagse van Duinkerke was het peloton in de finale al enkele keren net te laat gekomen om vluchters in
te lopen en ook nu dacht sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx even dat het zo ging aflopen. Op 3 kilometer
van het einde bedroeg de voorsprong 15 seconden, maar een kilometer verder waren dat terug 20 seconden.
Toch spurten dus, en dat leverde een 8ste plaats op voor Klaas Lodewyck.

Onze ploeg deed het goed hier vertelde Jean-Pierre verder nog. De renners reden gegroepeerd en attent in de
voorste gelederen van het peloton, klaar met Klaas voor de spurt en om de vlucht van Bart te beschermen.
Bovendien, Topsport Vlaanderen - Mercator is één van de weinige ploegen die voltallig deze rittenwedstrijd uit
reed. De eindzege ging naar de Portugees Rui Faria Da Costa van Caisse d'Epargne. Voor wie hem nog niet kent,
hij werd vorig jaar 2de in de eindstand van de Ronde van de Toekomst en was 5de op het WK bij de beloften.

 

 Batavus Pro Race: Vanheule tot op enkele meters van finish    (14/05/2009)

Het heeft niet mogen zijn voor Bart Vanheule gisteren in de Batavus Pro Race. Diep in de
finale was hij voorop geraakt met de Nederlander Tom Relou (Cyclingteam Jo Piels) maar op enkele meters van
de fninsh kreeg hij het spurtende peloton op zijn nek en Kenny van Hummel (Skil-Shimano) pakte de zege. In
extremisch ging ook Maarten Neyens nog over Bart. Topsport Vlaanderen – Mercator had zo 2 mannetjes op het
podium.

De Batavus Pro Race, opvolger van de Profronde van Friesland, is een wedstrijd van categorie 1 over 214,1 km
met start en aankomst in het Noord-Nederlandse Leeuwarden. Heel wat volk dat de Vierdaagse van Duinkerke
reed verscheen aan de start. En net als toen speelde ook nu de harde wind een belangrijke rol. Al vroeg werd
het deelnemersveld aardig uitgedund. Een kopgroep van 3 wist tot 8 minuten uit te lopen maar werd verderop
weer gegrepen. Bart en Tom Relou trokken in de aanval op het lokale circuit, Bart bleef op het einde alleen over.

 

 Ronde van Picardië: Goddaert 4de in rit 1    (16/05/2009)

Lieuwe Westra (Vacansoleil) heeft solo de eerste rit in de Ronde van Picardië gewonnen.
In de pelotonsprint, 32 seconden na Westra, ging de tweede plaats naar Jimmy Casper (Besson Chaussures)
voor Luis-Leon Sanchez (Caisse d’Épargne) en Kristof Goddaert.

De eerste rit ging van Chaumont en Vexin naar Roisel over 179,5 km en kreeg 138 renners aan de start. Westra
was de man van de dag, al in de eerste ontsnapping die naam waardig was hij er bij. Bij de kopgroep van 9 die
tot bijna 2 minuten uitliep zat niemand van onze ploeg, maar na 50 km wedstrijd waren de vluchters weer
gegrepen. Daarop volgde een nieuwe ontsnapping van 2 man waarbij verderop nog 8 renners aansloten. Ook nu
wist de kopgroep tot 2 minuten uit te lopen. Belangrijke namen voorin waren Robbie Mc Ewen en Luis Leon
Sanchez, winnaar van Parijs-Nice. De kopgroep verbrokkelde en Sanchez was de laatste die, met nog een kleine
10 kilometer te gaan, door het peloton ingelopen werd. Op een laatste klim ging Westra dan weer in de aanval,
goed voor de zege en de leiderstrui.

 

 Spurten in Picardië en Veenendaal    (16/05/2009)

De tweede rit in de Ronde van Picardië werd na een massasprint gewonnen door de
Fransman Romain Feillu (Agritubel). De Sloveen Borut Bozic (Vacansoleil) en Stephane Bonsergent (Bretagne -
Schuller) pakten de dichtste ereplaatsen. Kristof Goddaert werd 12de, Klaas Lodewyck 14de. In het klassement
blijft Lieuwe Westra (Vacansoleil) leider, Feillu staat 2de, en onze Kristof 10de. De rit ging over 179 km en al na
3 kilometer trok een groepje van 7 met Tim Mertens erbij in de aanval. De maximale voorsprong bedroeg 3'55"
en kort voor de laatste helling van de dag, ongeveer 10 kilometer van het einde, werden de laatst overgebleven
vluchters gegrepen. Tim was eerder gegrepen en moest meteen het peloton laten gaan omwille van krampen.
Morgen wacht de renners nog een zware dag met 2 ritten: ééntje van 84,5 km en ééntje van 95,5 km.

De winnaar van de DutchFoodValleyClassic 2009, voorheen gekend als Veenendaal-Veenendaal, werd niemand
anders dan ... Kenny van Hummel (Skil-Shimano). Hier ook massasprint dus, onze beste man was Maarten
Neyens met een 10de plaats. In het peloton stuurden vooral de ploegen Skil-Shimano (Van Hummel dus) en
Rabobank (Brown) aan op een massaspurt. Een groep van vijf vluchters werd op een 7-tal kilometer van het
einde gegrepen. Johan Coenen zat erbij, meer nog, hij was de laatste die gegrepen werd.

 

 Picardië: eindzege Westra niet meer in gevaar    (18/05/2009)

De leidersplaats van Lieuwe Westra (Vacansoleil) in de Ronde van Picardië werd in de 2
korte ritten van afgelopen zondag niet meer bedreigd. Er werd nog serieus gekoerst, dat wel, vertelde
sportdirecteur Jean Pierre Heynerickx. Er was veel beweging en er waren waaiers, maar de ploeg van Westra
was sterk en de ploegen van sprinters deden ook hun werk. De voormiddagrit ging zo naar Robbie McEwen
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(Katusha). In de slotrit kreeg Yoann Offredo (Française des Jeux) wel vrij spel maar hij stond dan ook ver in het
klassement. Op 46 seconden werd er gespurt voor de 2de plaats, Kristof Goddaert werd 5de en eindigde 13de in
het klassement.

 

 Stand van zaken Circuit de Lorraine    (23/05/2009)

Topsport Vlaanderen - Mercator is sinds donderdag met 7 man aan de slag in de Circuit
de Lorraine, een Franse rittenwedstrijd over 5 dagen. De eerste 2 ritten werden in een massaspurt beslist, met
de Portugees Manuel Cardoso (Liberty Seguros) en de Wit-Rus Yauheni Hutarovich (Française des Jeux) als
winnaars. Rit 1 werd bovendien gekleurd door een ontsnapping van een trio met daarbij Thomas De Gendt. Tot
6 minuten liepen ze uit en Thomas hield er de leiding in het bergklassement aan over. Pech voor Johan Coenen
die in beide ritten lek reed op een verkeerd moment en zo kostbare tijd verloor in het klassement. De vierde rit
werd gewonnen door de Nederlander Michel Kreder. Hij was de snelste van een kopgroep met niemand van onze
ploeg. Het peloton eindigde op 25 seconden.

 

 Maarten Neyens 7de in Heistse Pijl    (23/05/2009)

Met 11 renners verscheen Topsport Vlaanderen - Mercator zaterdag aan de start van de
Heistse Pijl / Heist-op-den-Berg voor een wedstrijd over 165 kilometer verdeeld over 11 ronden. Greg Van
Avermaet (Silence-Lotto) won, in een massasprint versloeg hij Wouter Weylandt en de Fransman Denis Flahaut.
Maarten Neyens werd 7de.

De wedstrijd kwam na een 3-tal ronden op gang toen een ruime kopgroep tot stand kwam met daarbij heel wat
sterke namen. Voor ons waren hier Tom Criel en Tim Mertens mee. De voorsprong schommelde rondenlang
tussen een minuut en 20 seconden. Met nog een 3-tal ronden te gaan kregen we de hergroepering en uiteraard
nieuwe ontsnappingspogingen. In de slotronde raakte zo nog een groepje weg met Stijn Joseph, maar op
ongeveer 5 kilometer van het einde werden ook zij gegrepen.

 

 Bayern-Rundfahrt: Greipel wint massaspurt    (27/05/2009)

De Duitser André Greipel (Team Columbia) won in de sprint de eerste rit in de Bayern-
Rundfahrt. Pieter Vanspeybrouck was op de 11de plaats onze beste man, maar Maarten Neyens, sprinter van
dienst hier, was opgehouden door een valpartij voor hem op 2 kilometer van het einde. De rit opende met een
ontsnapping van een groep van 12 met daarbij Kristof Vandewalle. De Spanjaarden van Euskaltel – Euskadi
hadden echter de boot gemist en zorgden na 5 kilometer voor de hergroepering. Nadien volgde een lange
ontsnapping van een duo.

 

 Ronde van België: Jan Bakelants en Ben Hermans sterk    (27/05/2009)

Geen sprintersfestival in de openingsrit van de Ronde van België dit jaar. Het parcours
rond Tervuren, Leuven en Aarschot ging aardig op en af en een groepje van achttien bleef nipt uit de greep van
het peloton. De Rus Serguei Ivanov (Katusha) won.

Kort voor de slotkilometer ging Ivanov zijn kans en pas op de streep kwamen de anderen weer erbij. Met
Roelandts, Delage, Scheirlinckx (Silence-Lotto), Rosseler, Wynants (Quick Step), Nuyens, Clement, Brown
(Rabobank) en Bozic (Vacansoleil) zat er heel wat kwaliteit vooraan. Voor Topsport Vlaanderen – Mercator waren
Jan Bakelants en Ben Hermans mee. Onze mannen voor de Ardennen deden het knap, toonden zich sterk en
eindigden samen met hun medevluchters 10 seconden voor het peloton. Ben werd 9de, en Jan 11de. De
kopgroep werd gevormd op 28 kilometer van het einde. Even verderop rekenden zij 3 vroege vluchters in,
daarbij zat de knap presterende Sep Vanmarcke (Jong Vlaanderen - Bauknecht). Wat volgde was een
spannende strijd want het peloton viel niet stil en leek op 3 kilometer van de finish de vluchters bij de lurven te
vatten. Toch werd de kloof weer groter.

Kort voor die vlucht van 18 tot stand kwam had Jan Bakelants zich al eens getoond op de Smeysberg, de
laatste helling van de dag. Hij trok er stevig door en in het peloton vielen er gaten. Kristof Goddaert was ook
mee maar 2 kilometer verder kwam alles terug samen. Sterk van Jan, want kort daarvoor stond hij nog even te
voet door een lekke band. In vorm is hij zeker, vorige zondag – dat hadden we hier nog niet gemeld – was hij
nog 3de in de slotrit van het Circuit de Lorraine.

 

 Ronde van België: zware val Klaas Lodewyck    (29/05/2009)

De Sloveen Borut Bozic (Vancansoleil) won donderdag in een massasprint de tweede rit in
de Ronde van België. De rit ging over 197,6 kilometer van Buggenhout naar Knokke-Heist, waar de aankomst
lag op de korte helling "de Wandelaar" in deelgemeente Duinbergen. De spurt werd ontsierd door een zware
valpartij met Klaas Lodewyck als zwaarste slachtoffer. Klaas viel vol op het aangezicht en 'schoof' dan verder als
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8ste over de finishlijn. Het zag er helemaal niet goed uit, Klaas werd eerst ter plaatse verzorgd en dan
afgevoerd naar het ziekenhuis. Uiteindelijk zou het nog meevallen maar starten in de 3de rit zit er niet meer in
voor Klaas. Hij heeft veel schaafwonden, een spierscheurtje en een hersenschudding.

Bozic won niet alleen de rit, hij pakte ook de leiding in het klassement en het puntenklassement. Eerder in de
rit was er een lange ontsnapping van vijf man met daarbij opnieuw Sep Vanmarcke (Jong Vlaanderen). Vrijdag
rijdt het peloton vanuit Knokke-Heist weer landinwaarst naar Temse.

 

 Bayern Rundfahrt: Thomas De Gendt met bergtrui voorlopig 8ste
   (30/05/2009)

Met nog 1 rit te gaan ziet het er spannend uit voor onze neoprof Thomas De Gendt in de Duitse rittenwedstrijd
buiten categorie Bayern Rundfahrt. Thomas veroverde de bergtrui in de zware 2de rit van donderdag toen hij
deel uitmaakte van een vroege en lange vlucht, aan de finish mooi 9de werd, en in het klassement op de 12de
plaats kwam.

Vrijdag volgde opnieuw een zware dag met constant ontsnappingen. Van de ploeg glipte telkens iemand mee,
onder meer om zo punten van het bergklassement weg te snoepen van de concurrentie. De trui werd met
succes verdedigd en intussen vormde zich een kopgroep van 22 met daarbij Kristof Vandewalle en Bart
Vanheule. Verderop brak de groep in 2, telkens 11 man, bij de eerste nog Kristof. Op ongeveer 20 kilometer van
het einde ging Kristof alleen door om pas gegrepen te worden op 3 kilometer van het einde. Massasprint dus,
gewonnen door André Greipel (Team Columbia).

Zaterdag tenslotte was er een tijdrit over 26 kilometer. Knappe prestaties van weer Kristof en Thomas, die
hierdoor 4 plaatsen opschoof in de stand. Zondag volgt hier nog een rit over 166 kilometer en nog wel wat
klimwerk. Net als in de Ronde van België ook hier dus duimen voor een top 10 en daarbij nog de bergtrui.

 

 Ronde van België: sterke Jan en Ben, Jan 8ste in de stand    (30/05/2009)

Bert De Waele (Landbouwkrediet-Colnago) won zaterdag de koninginnenrit van de Ronde
van België en Lars Boom (Rabobank) is de nieuwe leider. Onze ploeg deed het schitterend met Jan Bakelants en
Ben Hermans. Jan eindigde 9de in de rit en staat nu 8ste in de stand. We zagen hem vandaag op zowat alle
hellingen vooraan in de koers. Na Jan volgen in de stand Nick Nuyens op 12, Jurgen Roelandts op 13, en
Serguei Ivanov op 20 seconden. Het belooft dus nog een stevige strijd te worden voor top 10 morgen in de
individuele tijdrit over 16,7 kilometer.

De koninginnenrit ging over 186 kilometer met start en aankomst in Fléron, kort bij Luik. Dit was dan ook een
kleine Luik-Bastenaken-Luik met hellingen als de Stockeu, Haut Levée en de La Redoute. Toch werd er weer van
bij het begin hard gekoerst. Een groep van 17 was weg met niemand van ons zodat we in de achtervolging een
paar mannetjes hebben moeten opofferen, aldus sportdirecteur Walter Planckaert. Hoe dan ook, een echt grote
kloof kwam er niet en na de al genoemde hellingen kregen we vooraan een select peloton van 38 man. Uit die
groep vormde zich dan een kopgroep van 8 met daarachter wat nog overbleef van de 38, en dus ook Jan en
Ben. Beiden toonden zich sterk en gretig in de achtervolging. De renners waren intussen op het plaatselijke
parcours met de Côte de Forêt, een mooie maar lastige klim, zeker ook met de lange uitloper in de wind. Ben
kreeg het er lastig terwijl vooraan in de koers een 20-tal renners terug samen kwamen.

Met nog een plaatselijke ronde van 23 kilometer te gaan vormde zich meteen weer een nieuwe kopgroep. Bij de
11 achtervolgers, met Jan, deed vooraal Rabobank het werk, tot dat de Nederlandse hardrijders Lars Boom en
Thomas Dekker - een tijdje ook met Jan erbij - onder hun twee naar de leiders trokken. We waren op minder
dan 10 kilometer van de finish toen, en Jan bleef alleen over, op weg naar de 9de plaats. Ben werd 18de. En
alle 2 fantastisch gereden, voegde Planckaert er nog aan toe. Duimen dus voor morgen, voor die top 10.
Binnenkort volgen ook foto's van deze rit.

Intussen hoorden we nog dat het gelukkig weer beter gaat met Klaas Lodewyck. Binnen enkele dagen zou hij
alweer kunnen trainen.
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Jan Bakelants en Ben Hermans op de côte de forêt (Foto's: © Erik Van Breugel)

 

 België en Bayern: Jan en Thomas 10de in de stand, Thomas heeft bergtrui
   (01/06/2009)

De Duitser Linus Gerdemann (Team Milram) werd eindwinnaar van de Bayern Rundfahrt en zijn landgenoot
André Greipel (Team Columbia) won de slotrit in een massaspurt. Voor Greipel was dit al de 3de ritzege. Een
ontsnapping van Florian Völk (Heizomat Mapei) en Grischa Janorschke (Team Nutrixxion Sparkasse) kleurde de
wedstrijd en dat was ok voor onze ploeg want de koplopers pikten onderweg de punten voor de bergprijs mee,
die daardoor goed en wel om de schouders van Thomas De Gendt bleef. In de spurt was er nog een 6de plaats
voor Maarten Neyens. Pieter Vanspeybrouck had hem dat al voorgedaan in rit 3. In het klassement werd
Thomas 10de nadat thuisrijder Simon Geschke (Skil-Shimano) dankzij 2 bonificatieseconden onderweg nog een
plaatsje opschoof.

In de Ronde van België ging de slotrit, een tijdrit over 16,7 kilometer, naar Sebastien Rosseler (Quick Step). De
Nederlander Lars Boom (Rabobank) werd 2de en stak de eindzege in deze Ronde op zak. Jan Bakelants werd
24ste op 1'02" en wist zo zijn top 10 plaats in het klassement veilig te stellen. Jurgen Roelandts en Serguei
Ivanov wisten nog over Jan te gaan zodat hij 10de werd op 2'12" van Lars Boom.

 

 Weekend met 2de plaatsen voor Jan en Ben (update 2)    (07/06/2009)

Onze ploeg heeft er een super geslaagd weekend op zitten in het Duitse Zwarte Woud en
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het Zwitserse gebergte. Zaterdag in de GP Triberg-Schwarzwald en zondag in de GP du canton d'Argovie -
Gippingen waren we enorm dicht bij de zege. Jan Bakelants (zaterdag) en Ben Hermans (zondag) eindigden
2de. En daar komen nog top 10 plaatsen bij van Thomas De Gendt in Duitsland en van Pieter Van Speybrouck in
Duitsland (9de) en Zwitserland (10de).

De GP Triberg-Schwarzwald, wedstrijd van eerste categorie, ging over een bijzonder zwaar parcours, met 3700
hoogtemeters te gaan. Alsof dat nog niet lastig genoeg was, was er nog de aanhoudende regen. Na een 4-tal
kilometer was er al een demarrage van Thomas De Gendt. Wat volgde was een spel van renners die aansloten
en weer terug in de achtergrond verdwenen, tot we uiteindelijk een kopgroep kregen van 8 met met daarbij
naast Thomas ook nog Jan. Dit groepje bleef de hele koers voorop. Bij het ingaan van een laatste ronde
geraakte die alleen voorop. De rest van de kopgroep volgde op 20 tot 30 seconden, Thomas deed er schitterend
afstoppingswerk. De laatste 4 kilometer gingen stijl bergaf op gevaarlijke wegen met een haarspeldbocht op het
einde. Je kon de afdaling nemen met snelheden tot 100 kilometer per uur, vertelde sportdirecteur Jean-Pierre
Heynderickx. Heinrich Haussler (Cervélo) moet enorm gedaald hebben, hij reed een kloof van 22 seconden dicht
en won. Jan dus 2de, Thomas 4de en Pieter 9de. In het bergklassement van de dag waren onze mannen 2de en
3de.

Zondag volgde dan de GP du canton d'Argovie in Gippingen. Veel aanvallen in het begin van de koers maar
niemand raakte weg. Op een 3-tal ronden van het einde raakte dan een groepje van 5 voorop met Jan erbij. De
vluchters liepen tot 2 minuten uit maar de mannen van Silence Lotto en Agritubel reden de kloof dicht. In de
klim, met nog 10 kilometer te gaan, kregen we dan Ben Hermans op kop, samen met de Slovaak Peter Velits
(Milram). Na de klim was er geen tijd voor de 2 om te speculeren, het peloton zat zeer dicht. Velits kon het dus
afwerken en Ben pakte een mooie 2de plaats. Hoe dan ook knap, dit is wel degelijk een UCI wedstrijd "buiten
categorie". De winnaar van zaterdag, Heinrich Haussler, werd nu derde en Pieter Van Speybrouck stond er ook
weer, nu met een 10de plaats. Verder is het ook nog wachten op het bergklassement van de dag.

Kijk ook op onze fotopagina waar we foto's toevoegden van de Heistse Pijl, Bayern Rundfahrt, en rit 4 en 5 van
de Ronde van België.

 

 Delta Tour Zeeland: top 10 plaatsen voor Goddaert en Vanspeybrouck
   (13/06/2009)

De driedaagse rittenkoers Delta Tour Zeeland ging vrijdag in de vooravond van start met een proloog over 2,7
kilometer in Hulst. De Amerikaan Tyler Farrar uit (Garmin-Slipstream) won en Kristof Goddaert belandde net in
de top 10, op net geen 5 seconden van de winnaar. Zaterdag volgde dan de eerste rit in lijn, over 181,7
kilometer van Middelburg naar Goes. Met nog 136 kilometer te gaan kwam de ontsnapping van de dag tot
stand. Bart Dockx (Silence-Lotto) en Jean Zen (Palmans-Cras) geraakten weg en wisten tot op 7 kilometer van
het einde voorop te blijven. De ploegen LPR, voor Alessandro Petacchi, en Garmin, voor leider Farrar, legden dan
een hoog tempo op, met als doel een massaspurt. Petacchi won en voor ons werd Pieter Vanspeybrouck 10de.
Kristof Goddaert staat voorlopig 12de in het klassement. Zondag volgt de slotrit met start en finish in
Terneuzen. Over 185,9 kilometer gaat het dan door Zeeuws-Vlaanderen.

 

 Delta Tour Zeeland: Goddaert 7de in slotrit    (15/06/2009)

De Amerikaan Tyler Farrar (Garmin-Slipstream) is eindwinnaar geworden van de
driedaagse rittenkoers Delta Tour Zeeland. Met een 2de plaats in de slotrit stelde hij de eindzege in de stand en
in heel wat nevenklassementen veilig. De Duitser Robert Wagner (Skil-Shimano) won de slotrit in opnieuw een
massasprint. Daarmee verliep deze editie van de Delta Tour Zeeland geheel volgens de verwachtingen: een
koers voor de sprinters.

De slotrit ging over 185,9 kilometer door Zeeuws-Vlaanderen, start en finish waren in Terneuzen. Er waren de
"ontsnappingen van de dag", en kasseistroken en valpartijen zorgden ervoor dat het peloton uiteengeslagen
werd. De sprintersploegen zorgden er echter voor dat een groep van ongeveer 55 man naar de finish trok.
Kristof Goddaert werd 7de, en eindigde 13de in de eindstand.

 

 Ster Elektrotoer: Greipel heerst    (20/06/2009)

De Duitse sprinter André Greipel van team Columbia was al 2 x aan het feest in de Ster
Elektrotoer. Donderdag en vrijdag versloeg hij zijn opponenten na ritten over respectievelijk 175 en 179
kilometer. De rit van vrijdag was een mini-Gold race maar toch kregen we dus een peloton van een 90-tal
renners aan de finish. Door bonificatieseconden voert Greipel ook het algemeen klassement aan. Voor deze 2
ritten was er eerst nog een proloog over 6,9 kilometer. Niki Terpstra was de snelste, de Nederlander van Milram
dook als enigste onder de 8 minuten. Thomas De Gendt was onze snelste man, hij werd 18de op 17 seconden
van de winnaar. In het klassement staat hij voorlopig 27ste. Donderdag liet Thomas zich nog opmerken door
een aanval in de finale. Ben Hermans is er helaas niet meer bij. Door een infectie aan de luchtwegen is hij
donderdag niet meer gestart. "Na de inspanning in de proloog woensdag kreeg ik teveel last om deze ronde tot
een goed einde te brengen", aldus Ben op zijn website.
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 Ster Elektrotoer: Gilbert wint Ardennenrit    (21/06/2009)

Na de mini-Gold traditioneel tijd voor een Ardennenrit in de Ster Elektrotour. Het peloton
trok over 189 kilomter van Verviers naar de stuwdam van La Gileppe. Gietende regen bij de start maar dat
weerhield enkele moedigen niet om aan te vallen. Het peloton was na 30 kilometer toch nog compleet en
Thomas De Gendt had de eerste tussenspurt voor zijn rekening genomen.

Na de eerste doortocht op de klim van La Gileppe kregen we een kopgroep van 4 die tot meer dan 2 minuten
uitliep. Dan kwam "het moment Preben Van Hecke", helemaal alleen overbrugde hij de kloof naar de vluchters.
Met nog 76 kilometer te gaan hadden we dus 5 leiders, maar 30 kilometer verder werd het groepje gegrepen.
Bij een volgende doortocht op de stuwdam verscheen Jan Bakelants vooraan in beeld, net zoals de latere
ritwinnaar Phillippe Gilbert. Het peloton was uiteengeslagen en vooraan kregen we 18 renners. Op de laatste
klim van de stuwdam was Gilbert dus de snelste, en Jan werd knap 10de. In een eerstvolgend groepje op iets
meer dan 2 minuten hadden we met Thomas De Gendt (19de), Nikolas Maes (24ste) en Johan Coenen (26ste)
drie man mee. Proloogwinnaar Niki Terpstra, mee met de 18 koplopers, nam de leiderstrui weer over van
Greipel. Jan komt ook 10de in de stand op 31 seconden.

 

 Ster Elektrotour en Lede    (22/06/2009)

André Greipel pakte gisteren nummer 3 in de Ster Elektrotoer. De Duitse spurter van
Columbia won de slotetappe terwijl Philippe Gilbert dankzij bonificatieseconden onderweg de eindzege binnen
haalde. Jan Bakelants wist zijn top 10 plaats in het klassement te behouden.

In eigen land verschenen onze renners aan de start van de 48ste Grote Prijs Frans Melckenbeeck te Lede, een
kermiskoers voor profs in de buurt van Aalst. Iljo Keisse haalde het in een sprint met vier. Klaas Lodewyck reed
er zijn eerste wedstrijd sinds zijn zware val in de Ronde van België en werd 7de. Kristof vandewalle (11de) viel
net buiten de top 10.

 

 Internationale Wielertrofee: Thomas De Gendt wint    (24/06/2009)

Thomas De Gendt, al een tijdje sterk op dreef, won vandaag de "Internationale
Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T.", wedstrijd van categorie 2 in en om Gooik. Een groepje van 5 overleefde
de bergzone (Bosberg, Muur, Congoberg) en daarbij had Topsport Vlaanderen - Mercator met Thomas, Tom Criel
en Sven Renders liefst 3 man mee. De 2 andere renners waren Thomas Berkhout en Steven Kruiswijk van
Rabobank Continental. De ontsnapping begon al na een kilometer, 8 renners gingen ervandoor. Thomas was
daar nog niet bij maar hij kon samen met een andere renner nog naar de koplopers rijden. Na de Muur van
Geraardsbergen bleven vooraan de 5 over. In de finale met lastige kasseistroken moesten Renders en Kruiswijk
er vooraan af, terwijl Berkhout constant probeerde alleen weg te geraken. Dat lukte niet, en Thomas won de
spurt. Berkhout werd 2de en Tom is een heel knappe derde! Thomas won ook nog het bergklassement van de
dag.

 

 Halle Ingooigem met facebook-vriendjes in de VIP-bus    (26/06/2009)

Jurgen Van de Walle (Quick-Step) won woensdag Halle-Ingooigem. Hij was de snelste
van een trio dat vroeg in de wedstrijd was ontsnapt. In het peloton kwam de reactie nooit op gang. Geert
Steurs, 7de op 2'55" was onze eerste finisher. Onderweg had hij zich ook getoond in de reactie maar veel steun
kwam er niet.

Voor de gelegenheid werd tijdens deze koers het Topsport Vlaanderen - Mercator Vip-busje gevuld met
"facebook-vriendjes" van de ploeg. Ze beleefden een prachtige dag vol ambiance hebben we begrepen uit de
reacties. En ook nog deze week kreeg het facebook-profiel van de ploeg een 1.000e vriendschapsverzoek! Dit
kwam van Jonas Vandevyvere uit Kuurne, hij ontvangt binnenkort een wielertruitje van Topsport Vlaanderen -
Mercator. Proficiat Jonas. En op naar de 2000 nu, je vindt ons facebook-profiel hier, er volgen in de toekomst
zeker nog acties.

 

 Kristof Goddaert pakt brons op het BK    (28/06/2009)

Tom Boonen werd zondag in het Aywaille van Philippe Gilbert Belgisch kampioen
wielrennen. De thuisrijder himself strandde op de 2de plaats en Kristof Goddaert pakte voor Topsport
Vlaanderen - Mercator een fantastische 3de plaats. Kristof mee op het podium dus terwijl we binnen de top 10
ook nog Nikolas Maes (6de) en Ben Hermans (7de) hadden. Alle 3 zorgden ze zo voor een schitterend slot aan
een dag waarop de ploeg zich van bij de start toonde en steeds mee was in belangrijke ontsnappingen. Klaas
Lodewyck, Tom Criel, Thomas De Gendt, Geert Steurs, Kristof Vandewalle en we vergeten er nog wel enkelen
reden in het offensief.

Bij de 94 profs op het startblad droegen er 19 ons truitje, iedereen was op post. Enkele renners waren wel niet
100%. Dat gold in de eerste plaats voor Jan Bakelants, sinds woensdag wat ziek, vooral last van buikloop. Stijn
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Joseph sukkelt met een vernauwing in de slagader van de rechterlies en ondergaat begin juli een kijkoperatie,
gecombineerd met een kleine ingreep. Eind augustus hoopt hij terug te koersen. Johan Coenen tenslotte heeft
ook een periode met kwaaltjes achter de rug.

In de openingsronde kwam al een vlucht van 5 tot stand. Klaas Lodewyck was erbij, samen met hem zaten daar
nog Dries Devenyns, Staf Scheirlinckx, Koen Barbé en De Backer. Hun voorsprong liep snel uit tot boven de 8
minuten maar dan kwam er reactie vanuit het peloton. Thomas De Gendt, Geert Steurs en Kristof Vandewalle
schoven mee in een grote groep die echter niet lang vooruit bleef. Gevolg van die actie was wel dat de
voorspong van de 5 sterk teruggelopen was waarna vanuit het peloton een groep met opnieuw Thomas De
Gendt en daarbij nog Tom Criel de sprong naar voor maakte. Thomas ging er vanuit die groep zelfs een tijdje
alleen vandoor. Verderop kregen we met Kevin De Weert en Dries Devenyns een Quickstep duo op kop. Er was
toen nog minder dan 50 kilometer te gaan en in het peloton zaten ze intussen niet meer stil.

Met nog 33 kilometer te gaan werd het groepje met Thomas en Tom gegrepen, enkel het Quickstep duo bleef
vooraan over. Op de laatste 2 beklimmingen van de Crétalles proberen nog verschillende renners een
beslissende kloof te maken maar uiteindelijk trok een groep van 16 man naar de finish. Daarbij dus onze 3
renners die top 10 haalden.

Tom Boonen won de spurt, naar eigen zeggen "daar (Aywaille) waar niemand hem verwachtte" en dat laatste
gold ook voor Kristof Goddaert. Hij bewijst hier dat wat we in de Vlaamse voorjaarskoersen al een paar keer
zagen, nl. dat hij meer is dan een spurter alleen. Van Nikolas Maes zegde de ploegleiding al een aantal
maanden geleden dat hij verderop in het seizoen sterk zou presteren. En dat Ben Hermans mee zat in de finale
ontsnapping was een leuke verrassing, hij was immers een tijdje op de sukkel met een bacteriële infectie aan
de luchtwegen. In het zog van de strijd tussen Quickstep en Silence Lotto werd Topsport Vlaanderen - Mercator
dus mooi derde. Dat is zeker onze plaats in het Belgische wielerlandschap.

BK 2009 podium met Kristof Goddaert (Foto: © TDWsport.com)

 

 Kristof Goddaert wint criterium Sint-Niklaas    (03/07/2009)

Kristof Goddaert won vanavond de 78e Grote Prijs van de Stad Sint-Niklaas, een criterium
op en rond het grootste marktplein van België. De renners legden in totaal 45 rondjes af van 2,180 km. In
Sint-Niklaas kwamen ook Klaas Lodewyck, tim Mertens, Stijn Joseph en Sven Renders aan de start. Volgende
week start Kristof ook in het dernycriterium te Strombeek.

 

 Sep Vanmarcke prof vanaf 1 augustus    (06/07/2009)

Sep Vanmarcke wordt vanaf 1 augustus 2009 profrenner bij Topsport Vlaanderen -
Mercator. Sep, geboren op 28 juli 1988, woont in Wortegem-Petegem en is dus bezig aan zijn laatste maand bij
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de beloften. Hij debuteerde in die categorie in 2007 en reed sinds 2008 voor de Jong Vlaanderen ploeg van
Andy Missotten. Elk jaar was Sep goed voor een reeks knappe prestaties in binnen- en buitenland en dit jaar
waren daar zeges bij in Trognée (1.12) en in de openingsrit van de Tour du Haut-Anjou (2.2). Recent was er
nog een 2de plaats in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften en in Zellik Galmaarden en een derde plaats in
La Côte Picardie. Opvallen deed Sep ook in de Ronde van België tussen de profs. Hij kleurde mee de openingsrit
en kwam daardoor een tijdje aan de leiding in het klassement van de tussensprints (rode trui) en de jongeren
(blauwe trui). Vanaf augustus wordt Sep dus echt prof.

 

 Goddaert 2de in Stombeek - Joseph tijdje out    (14/07/2009)

Kristof Goddaert werd 2de in de eindstand van het dernycriterium in Strombeek. Bjorn
Leukemans stak de eindzege op zak. Tim Mertens werd 7de en Kenny De Ketele 9de.

Stijn Joseph heeft er een kijkoperatie, gecombineerd met een kleine ingreep op zitten. Stijn sukkelde met een
vernauwing in de slagader van de rechterlies. De ingreep is zeer goed verlopen, hij moet een week van de fiets
maar eind augustus hoopt Stijn terug te koersen.

 

 Sachsen Tour: Greipel wint, Steurs in lange ontsnapping    (22/07/2009)

André Greipel (Columbia) heeft de eerste rit in de Sachsen Tour gewonnen. In een
massaspurt in Markkleeberg was de Duitser na 164 kilometer sneller dan de Deen Alex Rasmussen (Saxo Bank)
en ook al Columbia Duitser Marcus Burghardt. Pieter Vanspeybrouck (15de) en Maarten Neyens (17de)
eindigden in de top 20. Man van de dag was Geert Steurs. Samen met de jonge Duitse pistier Philipp Klein
(Thüringer Energie Team) zette hij een vroege vlucht op met een maximale voorsprong van 11 minuten. Klein
moest uiteindelijk afhaken en Geert werd gegrepen in de finale. Hij hield aan zijn onderneming wel de voorlopig
4de plaats in het klassement over (bonificatieseconden), en de groene trui als leider in het klassement van de
tussenspurten. De tweede rit gaat donderdag van Leipzig naar Eibenstock over 194 kilometer.

 

 Sachsen Tour (update): Steurs blijft in het groen, Vanspeybrouck beste jongere
   (23/07/2009)

De Nederlander Sebastian Langeveld (Rabobank) won vandaag de tweede rit in de Sachsen Tour. In de spurt
versloeg hij zijn ploegmaat Paul Martens en de Duitser Dirk Müller. Langeveld is ook de nieuwe leider in het
klassement.

De renners begonnen aan de rit in een temperatuur van 34 graden, maar aan het slot brak de hel los. De
temperatuur daalde tot 17 graden, en de regen viel met bakken uit de lucht. Met daarbij een stevige slotklim
van eerste categorie werd er zwaar gekoerst in de finale. Pieter Vanspeybrouck was mee met een groepje van 8
en Team Columbia bleek nogal uitgedund zodat leider Greipel zelf aan het werk moest om het peloton terug te
brengen. Met nog 3 kilometer te gaan lukte dat maar de geleverde inspanning had voor gevolg dat Greipel er
aan het eind niet meer bij was. Kristof Vandewalle werd 8ste en verder waren voor ons nog Geert Steurs, Tom
Criel en Pieter Vanspeybrouck vooraan mee.

Geert behoudt de leiderstrui voor de tussenspurten terwijl Pieter nu 12de staat in het klassement en beste
jongere is. Nog in het klassement staat Geert 5de op slechts 4 seconden van Langeveld. En Topsport
Vlaanderen - Mercator staat op kop in het ploegenklassement. De podiumceremonie hebben Geert en Pieter nog
te goed, door de helse weersomstandigheden werd die uitgesteld naar vrijdag, voor de start van de 3de rit.

 

 Sachsen Tour: Vanspeybrouck blijft voorop in jongerenklassement
   (24/07/2009)

De Duitser Patrik Sinkewitz (PSK Whirlpool) heeft rit 3 in de Sachsen Tour gewonnen. Sinkewitz won solo, een
uitgedund peloton van 70 man volgde op bijna 3 minuten. Pieter Vanspeybrouck was erbij, hij werd 13de en
blijft aan de leiding in het jongerenklassement.

Sinkewitz bleef eigenlijk als enige over van een kopgroep van 21. Tom Criel, Bart Vanheule en Kristof
Vandewalle waren erbij, maar na ongeveer 80 kilometer kregen we een hergroepering. Sinkewitz was toen net
solo vertrokken. Het peloton hield de benen stil en de voorsprong van de Duitser liep snel op tot boven de 10
minuten. Rabobank met Langeveld in de leiderstrui, en Team Columbia met Marcus Burghardt die dankzij
bonificatieseconden net over Langeveld ging in het klassement, talmden lang met achtervolgen. In de
plaatselijke ronde kregen we achter de leider nog een groepje van 12 maar hier waren het de mannen van
Topsport Vlaanderen - Mercator die het peloton weer net op tijd terugbrachten. Pieter werd zo 13de in de rit.

 

 Sachsen Tour: 2de zege voor Langeveld    (26/07/2009)
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Daags nadat hij zijn leiderstrui verloor heeft Sebastian Langeveld opnieuw een rit gewonnen in de Sachsen
Tour. De Nederlander versloeg na 182 kilometer zijn Italiaanse medevluchter Marco Pinotti (Team Columbia) in
de spurt. De twee waren op 4 kilometer van de finish in de aanval gegaan en hielden aan het eind een handvol
seconden over op een peloton van 40 man. Knappe collectieve prestatie van Topsport Vlaanderen - Mercator
weer, ze waren alle 7 mee in dat eerste peloton. Eerder op de dag was Bart Vanheule mee in een ontsnapping
die op 9 kilometer van het eind werd gegrepen. Pieter Vanspeybrouck blijft intussen leider in het
jongerenklassement. In de rit was Pieter 6de, en Maarten Neyens werd 10de. Morgen volgt al weer de slotrit.

 

 Tour de Wallonie: Hermans 3de in belangrijke eerste rit    (26/07/2009)

Ben Hermans werd zaterdag mooi 3de in de eerste rit van de Tour de Wallonie. De rit ging
van Bogrworm (Waremme) naar Beaufays met onderweg behoorlijk wat klimwerk. Aan het slot waren er 3
opeenvolgende klimmetjes gevolgd door een korte afdaling en een stuk vals plat naar de finish. Toch kregen we
een peloton aan de finish.

De Fransman Freddy Bichot won de langgerekte sprint voor de Nederlander Stefan Van Dijk (Willems
Veranda's). Ben dus derde, goed voor 4 seconden bonificatie en dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn in
de eindafrekening, aldus sportdirecteur Walter Plankaert. In deze rit werd immers niet verwacht dat we een
massaspurt zouden krijgen, in alle andere ritten verwacht men dat wel. Enkel de rit van maandag met finish op
de muur van Thuin zou mogelijk voor nog wat afscheiding kunnen zorgen. In de strijd om de eindzege zou het
dus wel eens om seconden kunnen gaan.

Bij de eerste 45 renners die in dezelfde tijd staan hebben we verder nog Nikolas Maes (14de), Jan Bakelants
(18de) en Johan Coenen (29ste). De rit werd gekleurd door een vroege ontsnapping van Benjamin Gourgue
(Landbouwkrediet), Mickael Buffaz (Cofidis) en Anthony Roux (Française des Jeux). Hun voorsprong liep op tot
meer dan 7 minuten. Op 60 km. van het einde was Thomas De Gendt betrokken in een tegenaanval. In de
finale was er nog een ontsnapping met Mathias Frank (Bmc), Dries Devenyns (Quick Step), Jurgen van Goolen
(Saxo Bank) en Bjorn Leukemans (Vacansoleil) maar op de top van de laatste klim, 3 km. van het einde,
werden ze gegrepen. Op onze fotopagina vind je beelden van deze wedstrijd, en ook nog van het criterium in
Sint-Niklaas, begin deze maand.

 

 Sachsen Tour: pech voor Pieter Vanspeybrouck    (27/07/2009)

Thomas Lövkvist (Team Columbia) heeft de vijfde en laatste rit van de Sachsen Tour
gewonnen. De rit kende een hectisch verloop waarbij de leiderspositie van de Duitser Patrik Sinkewitz ferm
bestookt werd. Uiteindelijk zat een groepje van 5 voorop gevolgd door een peloton van een 30-tal renners met
de leider. In zijn eentje wist Sinkewitz de kloof vrijwel helemaal te dichten aan de finish. Pieter Vanspeybrouck
werd 10de maar had wel pech in de strijd om het jongerenklassement toen hij lek reed net voor een
tussenspurt. Zijn opponent pakte een handvol seconden en de jongerentrui was weg. In het eindklassement
werd Geert Steurs 9de. In de ploegenrangschikking eindigde Topsport Vlaanderen - Mercator 2de.

 

 Tour de Wallonie: Goddaert 4de in massaspurt    (27/07/2009)

Rit 2 van de Tour de Wallonie was de langste die op het programma staat van deze editie.
Over 210,5 kilometer ging het van Limbourg naar Arlon. Vroeg in de rit zagen we Thomas De Gendt als eerste
over de beklimmingen van La Gileppe en de Signal de Botrange gaan. Tot 3 keer toe ging Thomas mee in een
ontsnapping maar het peloton liet niet begaan. In 2 volgende ontsnappingspogingen was Kenny De Ketele
betrokken maar ook nu lukte het niet.

Uiteindelijk raakte toch een groepje van 4 weg met Maryan Hary (Cofidis), Martin Kohler (BMC), Kevin Neirynck
(Landbouwkrediet) en Vincent Jérôme (Bbox). Met nog ongeveer 7 kilometer te gaan werden de vluchters
gegrepen maar Vincent Jérôme wist dankzij bonificatieseconden onderweg over Ben Hermans te wippen in het
klassement. De Argentijn Juan Jose Haedo van Team Saxo Bank won de rit voor Wouter Weylandt (Quick Step)
en Stefan Van Dijck (Willems Veranda's). Die laatste is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.
Kristof Goddaert spurtte naar de 4de plaats.

 

 Tour de Wallonie: ritzege voor Thomas De Gendt    (28/07/2009)

Neoprof Thomas De Gendt behaalde vandaag zijn tweede zege van het seizoen en
Topsport Vlaanderen - Mercator voert het ploegenklassement aan in de Tour de Wallonie.

De rit ging over 195km van Charleroi naar Perwez. Van bij de start waren er een aantal vluchtpogingen, maar
het peloton liet voor de eerste tussensprint niemand echt begaan. In die eerste tussensprint werd Nikolas Maes
goed naar voor geloodst en hij kaapte een tweede plaats en 2 seconden bonificatie weg. Dat leverde hem op dat
moment een virtuele vierde plaats op in het algemeen klassement.
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We kregen vrijwel meteen nieuwe aanvallers, maar het was wachten tot een groep van 29 man wegreed
vooraleer we konden zeggen dat de goede vlucht vertrokken was. Voor onze ploeg zaten Johan Coenen, Thomas
De Gendt en Jan Bakelants in deze grote groep. De voorsprong liep gestaag op en wanneer die boven de 9
minuten kwam, begon in de kopgroep het spel van de demarrages. We hadden vrijwel altijd iemand mee en
koersten attent voorin. Zo’n 30km voor het einde reden drie renners weg: Julien El Fares (Cofidis), Pavel Brutt
(Katusha) en onze Thomas De Gendt. Zij zouden het uitzingen tot op de meet. Daar haalde Thomas het in de
sprint, Brutt werd tweede, El Fares derde en deze laatste mocht ook de leiderstrui aantrekken. Het peloton
eindigde uiteindelijk op ruim een half uur.

“Een mooie overwinning van Thomas,” aldus sportdirecteur Walter Planckaert: “Met dank ook aan het
afstoppingswerk van Jan en Johan achter hem. We staan nu op kop van het ploegenklassement en dat is zeker
niet slecht in dit gezelschap met toch verschillende ProTour ploegen.”

In het algemeen klassement staat Thomas De Gendt nu 10de. Jan Bakelants en Johan Coenen staan
respectievelijk 13de en 14de.

De rit van gisteren werd gewonnen door Matthew Goss (Saxobank). Ook hij was (samen met ook toen Pavel
Brutt) een overblijver van een lange vlucht. Kristof Goddaert sprintte in het aanstormend peloton naar een
zesde plaats in de rituitslag.

 

 Tour de Wallonie: eindzege ploegenklassement op zak    (30/07/2009)

De Australiër Matthew Goss (Saxo Bank) won in een massaspurt de slotrit van de Tour de
Wallonie. Goss won eerder ook al de 3de rit. Thomas De Gendt bleef 10de in het eindklassement en Topsport
Vlaanderen - Mercator stak de eindzege in het ploegenklassement op zak.

De rit ging van Ottignies Louvain-la-neuve naar Doornik met onderweg slechts 1 helling voor het
bergklassement. We kregen vrij snel een kopgroep van 13 man met daarbij Nikolas Maes. Het viel zowel voorin
als achteraan niet stil zodat de voorsprong van de groep nooit hoog opliep en met nog 116 kilometer te gaan
kregen we een hergroepering. Volgde dan een aanvalspoging met onder meer Ben Hermans, en daarna geraakte
Jan Bakelants weg, eerst nog met Mathieu Criquielion (Vérandas Willems), nadien solo. Op 75 kilometer van het
einde bedroeg zijn voorsprong meer dan 2 minuten maar omwille van darmproblemen moest Jan dan even van
de fiets, waarna hij zijn plaats in het peloton terug in nam. Intussen vormde zich een nieuwe kopgroep van 5
man maar in het peloton hielden de mannen van leider El Farès, team Cofidis, samen met Silence Lotto en
QuickStep alles onder controle. In Doornik kregen we zo winst voor Goss in de rit en El Farès in het algemeen
klassement.

Na Thomas (10de) hadden we in het klassement Jan op 11 en Johan Coenen op 14. De koppositie in het
ploegenklassement gaven we daarmee niet meer uit de hand. Met ploegen als Silence Lotto, Quick Step, Team
Katusha, Saxo Bank, Cofidis, Française Des Jeux, BBox en Vacansoleil bij de concurrentie een heel mooie zaak.

 

 Denemarken: ereplaatsen voor Vandewalle en Neyens, Lodewyck in de aanval
   (31/07/2009)

Woensdag ging onze ploeg van start in de Ronde van Denemarken. Op het programma van deze wedstrijd van
categorie HC staan 5 ritten in lijn en een tijdrit over 15,5 kilometer. Zondag is er de slotrit. Momenteel is vooral
thuisploeg Saxo Bank aan het feest met zeges voor Matti Breschel in rit 1 en Nicki Sørensen in rit 2. Sørensen
won solo en voert het klassement aan.

Rit 1 eindigde op een klim van ongeveer 1,5 kilometer. Kristof Vandewalle spurtte er mooi naar de 4de plaats.
Klaas Lodewyck werd 13de, Geert Steurs 20ste. In de rit van donderdag hadden we Klaas mee in een kopgroep
van 6. De vluchters reden 160 kilometer in de aanval. In de plaatselijke ronde met daarin een stevige helling
viel het peloton uiteen en in de eerste groep hadden we Maarten Neyens mee. Maarten eindigde 9de op 20
seconden van de winnaar. In het klassement staat hij 16de op 30 seconden.

Regen en veel wind gisteren en vandaag in Denemarken. De mecaniciens weten intussen waar ze zich dan aan
kunnen verwachten. Het wegdek is schitterend bij droog weer, maar in de regen levert het vooral veel lekke
banden op. Heeft te maken met de structuur van het wegdek, we gebruiken hier 3 keer zoveel tubes als elders,
klonk het vanuit Denemarken.

 

 Ronde van Denemarken, rit 3: Vanheule en Steurs in de aanval    (02/08/2009)

Met de Deen Jakob Fuglsang won Team Saxo Bank vrijdag de derde rit in de Ronde van
Denemarken. De Deense ploeg van Bjarne Riis had ook al de eerste 2 ritten gewonnen. Fuglsang won de rit over
181 km solo en hij is ook de nieuwe leider in het klassement.

Voor Topsport Vlaanderen - Mercator waren zowel Bart Vanheule als Geert Steurs betrokken in een ontsnapping.
Bart was mee in een groep van 10 die stand hield tot halfweg koers. Een nieuwe kopgroep van 5 kwam tot
stand met opnieuw Bart en dan ook Geert. Het peloton liet deze groep niet gaan tot dat dan een groepje van 2
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ervandoor ging. In de finale ging Fuglsang dan op en over de 2 op weg naar de zege. Op 30 seconden werd zijn
ploegmaat en landgenoot Matti Breschel 2de. Kristof Vandewalle werd hier 13de op 36 seconden.

 

 Ronde van Denemarken, rit 4 en 5: Hunt en Biondo zijn de winnaars
   (02/08/2009)

In de korte 4de rit (115 km.) werd de heerschappij van de Deense ploeg Saxo Bank doorbroken. De Brit Jeremy
Hunt (Team CervÃ©lo) won, hij was de snelste van een groepje van 4. De vluchters hadden een voorsprong van
1'30". Jakob Fuglsang (Saxo Bank) hield stand als leider in het algemene klassement en dat deed hij ook na de
tijdrit over 15,5 kilometer die in de namiddag gereden werd. Kristof Vandewalle werd in dit nummer 7de en
beste Belg op 31 seconden van de winnaar, de Italiaan Maurizio Biondo (Ceramica Flaminia). Bart Vanheule was
13de en daarvoor 6 secondjes meer nodig dan Kristof. Maarten Neyens werd 43ste op 1'19" maar hij wist
hiermee wel 2 plaatsen op te schuiven in de stand. Maarten werd zo voorlopig 14de op 2'08" van Fuglsang.

 

 Ronde van Denemarken: Neyens 13de in eindstand, Lodewyck 4de in slotrit
   (02/08/2009)

De Ronde van Denemarken eindigde vandaag met een rit over 150 kilometer. Sebastian Siedler (Vorarlberg-
Corratec) won de spurt, terwijl Jakob Fuglsang (Saxo Bank) voor het 2de jaar op rij de eindzege op zak stak.
Klaas Lodewyck (4de) en Maarten Neyens (7de) pakten ereplaatsen in de rit. Klaas zat op 30 meter van de
finish nog aan de leiding. Maarten schoof nog Ã©Ã©n plaatsje op in de stand, hij werd uiteindelijk 13de.

 

 Sparkassen Giro: Sep Vanmarcke 1 dag prof en 8ste    (02/08/2009)

Mark Cavendish heeft de Sparkassen Giro gewonnen. De wedstrijd van categorie 1 werd
gereden in het Duitse Bochum. Het peloton legde 12 ronden af van 14,6 kilometer. Makkelijk was dit niet, het
weer was slecht, donker en met veel regen, en onderweg was er serieus wat klimwerk. Toch eindigde de koers
in een massaspurt. Een groep van eerst 4, later 6 man reed lange tijd voorop maar de mannen van Team
Columbia en Milram controleerden de koers en in de finale legden ze een hoog tempo op. Een peloton van
amper 56 man begon aan de slotronde. Sep Vanmarcke, sinds gisteren prof bij Topsport Vlaanderen pakte
meteen uit met een 8ste plaats. Pieter Vanspeybrouck werd 10de en Nikolas Maes 12de.

      

 

 Valpartij Kenny De Ketele in Sparkassen Giro (update)    (02/08/2009)

Tijdens de Sparkassen Giro raakte Kenny De Ketele en een andere renner betrokken in
een valpartij. Een nekwervel werd geraakt en is waarschijnlijk gebarsten. Gelukkig zijn er geen verdere
complicaties. Kenny werd overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis en wordt maandag overgebracht naar
het ziekenhuis van Oudenaarde. Alsof de val nog niet genoeg was, raakte de ziekenwagen die Kenny overbracht
dan nog betrokken in een aanrijding. Door de manier waarop Kenny in de ziekenwagen lag had deze aanrijding
voor hem geen gevolgen, en hij werd overgedragen in een andere ziekenwagen.
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 Goddaert won dernycriterium van Heist-op-den-Berg    (03/08/2009)

Tussen de reguliere koersen door kwamen verschillende van onze renners in actie in de
traditionele natourcriteriums. Onder meer in Diksmuide, Herentals, Aalst en Hamme reden Topsport Vlaanderen
- Mercator renners mee. Johan Coenen deed zelfs mee op de piste in Peer. En Kristof Goddaert won
vrijdagavond het dernycriterium van Heist-op-den-Berg. Vanavond zijn Goddaert, Coenen en Neyens erbij in
Lommel.

 

 Bewogen tijden voor Kenny, echtgenote Sara, en ... dochtertje Lena!
   (04/08/2009)

Het zijn bewogen tijden voor Kenny De Ketele en zijn echtgenote Sara Peeters. We brachten al het bericht van
Kenny's val in de Sparkassen Giro waarbij hij een barst opliep in de nekwervel en van de aanrijding van de
ziekenwagen die hem nadien vervoerde. Dubbel geluk want een breuk in plaats van barst had zware gevolgen
kunnen hebben, en zo ook de botsing nadien.

Kenny werd intussen overgebracht naar het ziekenhuis van Oudenaarde bij zijn vrouw Sara want vandaag -
maandag - werden ze de trotse ouders van dochterje Lena! Moeder en dochter stellen het heel goed en de papa
sleurt en zich wel door, laat Kenny zelf weten. Kortom, een 2-daagse van heel veel geluk en emoties, en
vanwege heel het team een dikke proficiat en een spoedig herstel!

 

 Ronde van Burgos: Nikolas Maes derde in de sprint    (06/08/2009)

Nikolas Maes eindigde woensdag op de derde plaats in de eerste etappe van de Ronde
van Burgos. In de sprint moest hij enkel ritwinnaar Koldo Fernandez (Euskaltel) en Enrique Mata (Burgos
Monumental) laten voorgaan. Ook Ben Hermans (15de) en Jan Bakelants (20ste) plaatsten zich vooraan in het
peloton.

De eerste etappe ging over 143km van Ona naar Briviesca. De renners kregen onderweg een tweetal
beklimmingen voor de wielen. We noteerden enkele ontsnappingen, maar uiteindelijk zagen we dus
pelotonsprint. 100 van de 118 renners eindigden in dezelfde tijd.

 

 Ronde van Burgos: tweede plaats voor Ben Hermans    (06/08/2009)

Ben Hermans eindigde vandaag sterk in de tweede etappe van de Ronde van Burgos. Hij
moest nog wel de Spanjaard Joaquin Rodriguez (Caisse d'Epargne) laten voorgaan, maar klopte onder meer
Alejandro Valverde in de sprint. Het leverde Ben de tweede plaats in de rituitslag op. Ritwinnaar Joaquin
Rodriguez is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. Ben Hermans staat hier tweede.

Thomas De Gendt schoof vandaag mee in de ontsnapping. Hij start morgen in de blauwe trui van de
tussenspurten.

 

 Ronde van Burgos: etappewinst voor Nikolas Maes - leiderstrui voor Ben
Hermans    (07/08/2009)

Het blijft goed gaan in Burgos. Vandaag was er etappewinst voor Nikolas Maes. Ben Hermans van zijn kant
veroverde de leiderstrui in deze Spaande rittenkoers.

Na een mooie derde plaats eerder deze week in de openingsetappe mocht Nikolas Maes vandaag de smaak van
de overwinning proeven. Het is meteen zijn eerste profzege. Maes won de massasprint na voorbereidend werk
van de hele ploeg. Pieter Vanspeybrouck en Thomas De Gendt trokken op het einde de sprint aan. Ben Hermans
kon zich als derde plaatsen in de rit.

Hermans mocht even later ook de leiderstrui aantrekken op het podium. Daarnaast heeft de ploeg ook de
leiderstrui van de regularidad in haar bezit met Nikolas Maes.

 

 Ronde van Burgos: tijdrit voor Tom Danielson    (08/08/2009)

Er stond een tijdrit over 15km op het programma van de Ronde van Burgos vandaag. Die
werd gewonnen door Tom Danielson (Garmin). Hij is ook de nieuwe leider. Thomas De Gendt eindigde op 51sec
als 29ste. Ben Hermans werd 39ste en Jan Bakelants 42ste op respectievelijk 1min01sec en 1min06sec van
ritwinnaar Danielson.

In het algemene klassement staat Hermans nu 11de op 44sec. Nikolas Maes rijdt nog een dag langer in de
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groene trui.

 

 Ronde van Burgos: eindzege voor Alejandro Valverde    (09/08/2009)

Pieter Vanspeybrouck toonde zich vandaag in de ronde van Burgos door mee te schuiven
in de ontsnapping van de dag. De ritzege was voor de Spanjaard Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia). Diens
landgenoot Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) had genoeg aan een 4de plek om de zege in het algemeen
klassement op zak te steken.

In de rit eindigde Jan Bakelants 21ste en Ben Hermans 30ste. In het algemeen klassement staan beide
neoprofs respectievelijk op de 23ste en de 21ste plaats. Zij moeten iets meer dan drie minuten prijsgeven op
eindwinnaar Valverde.

 

 Klaas Lodewijck sprint naar derde plaats in Heusden    (11/08/2009)

De wedstrijd in Heusden eindigde vandaag in een massasprint. Daarin eindigde Klaas
Lodewijck als derde. Winst was er voor Tyler Farrar (Garmin). Kenny Dehaes (Silence Lotto) werd tweede.

Eerder in de wedstrijd was er een vlucht van een achttal renners waarbij we niet vertegenwoordigd waren. De
ploeg reed rustig het gat terug dicht en daarna waren er nog maar weinig ontsnappingspogingen. De wedstrijd
werd afgelegd aan een hoge gemiddelde snelheid en eindigde dus in een sprint.

 

 Ereplaatsen op het BK tijdrijden    (15/08/2009)

Maxime Monfort (Columbia) is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. Hij bleef over
52km Sebastien Rosseler, Dominique Cornu en Stijn Devolder (alledrie QuickStep) voor. Kristof Vandewalle
eindigde op de 5de plaats. Thomas De Gendt werd 7de en Bart Vanheule 8ste.

Het was mooi weer vandaag in Saint-Ghislain. Het parcours – verdeeld over 2 ronden van 26km – was
hoofdzakelijk vlak met redelijk wat wind in de open vlakte.

 

 Ploeg actief in de Antwerpse Havenpijl    (16/08/2009)

De Antwerpse Havenpijl eindigde vandaag op een massasprint. Lange tijd zag het er
echter anders uit. Een ontsnapping van 18 renners met daarbij Stijn Neirynck, Sep Vanmarcke en Geert Steurs
leek de beslissende vlucht te zijn. Toen daaruit 8 renners wegreden met daarbij nog altijd Vanmarcke en Steurs
zag het er dus goed uit.

Deze 8 werden echter ingelopen op zo’n 2 kilometer van de meet en zo werd het alsnog massasprint.

In de voorbereiding daarvan was er twee keer pech voor de ploeg. Tim Mertens reed nog lek en Jens
Debusschere moest uitwijken voor een gevallen renner voor hem en verloor zo meteen 30 plaatsen. In de sprint
was Maarten Neyens onze best geplaatste renner met een 12de plek.

Winst was er voor de Deen Jens Erik Madsen (Team Capinordic). Stefan Van Dijk (Verandas Willems) werd 2de
en Denis Flahaut (Landbouwkrediet Colnago) eindigde als 3de.

 

 Wedstrijd: win een plaatsje in een vip-bus    (17/08/2009)

Als hoofdsponsor van Topsport Vlaanderen - Mercator heeft Mercator Verzekeringen enkele
vip-busjes gereserveerd voor de memorial Rik Van Steenbergen en twee ritten in Franco Belge. In deze
vip-busjes maak je de koers van dichtbij mee.

- De dag begint met een lekker ontbijt in het bijzijn van de renners van Topsport Vlaanderen - Mercator.
- Rondleiding in het wagenpark van de ploeg
- Wielersfeer opsnuiven in de startzone van de wedstrijd
- Vertrek koers en vertrek met de vip-wagens: fanpakket, lunchpakket en drank worden voorzien
- Vertrek koers, verschillende keren renners zien voorbijrijden (indien mogelijk een deel met de vip-wagens op
een deel van het parcours rijden)
- Na de aankomst brengen de vip-wagens ons terug naar de plaats van afspraak en afscheidsdrink.

U ziet het, als rasechte koersliefhebber is dit iets waar u absoluut wilt en moet bijzijn.

Geïnteresseerd? Beantwoord dan voor 24 augustus de drie meerkeuzevragen op de website van Mercator
Verzekeringen. De gelukkige winnaars worden persoonlijk verwittigd. Veel succes!
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 Eneco Tour start met proloog    (18/08/2009)

De Eneco Tour ging vandaag van start in Rotterdam met een proloog van 4,4km. Die werd
gewonnen door Sylvain Chavanel (QuickStep). Nikolas Maes trok zijn goede prestaties van de jongste weken
door en eindigde knap 10de. Jan Bakelants werd 23ste en Kristof Goddaert 26ste.

Zondagavond aan de telefoon klonk Walter Planckaert nog als volgt: “We gaan naar de Eneco Tour met zowat
dezelfde ploeg die ook in Burgos was. We gaan er dus van uit dat de conditie goed is. We rijden in de Eneco
Tour natuurlijk tussen de grote mensen en dat is wat afwachten, maar we gaan als Topsport Vlaanderen –
Mercator zeker niet naamloos rondrijden. We proberen iets te tonen.” Voor vandaag is deze missie alvast
geslaagd.

Morgen volgt de eerste rit in lijn van Aalter naar Ardooie, over 185 km.

 

 Eneco Tour: Pieter Vanspeybrouck in de aanval    (19/08/2009)

De eerste rit in lijn eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door Tyler Farrar
(Garmin) voor Tom Boonen (QuickStep) en Boasson Hagen (Columbia). Eerder op de dag trok Pieter
Vanspeybrouck in de aanval.

Pieter reed vandaag door eigen streek en was daardoor extra gemotiveerd. Ondanks een slechte nacht reed hij
een groot stuk van de dag voorop. Hij vertrok na 15km in achtervolging op een duo. Hij kreeg zelf ook nog
navolging en uiteindelijk zou de vlucht uit vijf renners bestaan. Hun maximale voorsprong zou lang 3min10sec
bedragen, maar wanneer het peloton op 71km van de aankomst halt moest houden voor een gesloten overweg,
liep de voorsprong op tot 3min50sec. Pieter Vanspeybrouck hield vol vooraan in de koers tot op 25km van de
meet. De laatste vluchter werd gegrepen op 8km van het einde en toen stond niets een massasprint nog in de
weg. Die sprint werd ontsierd door een valpartij. Kristof Goddaert beëindigde de rit als 20ste.

In het algemeen klassement staat Nikolas Maes nog steeds op de 10de plaats.

 

 Eneco Tour: opnieuw Tyler Farrar    (20/08/2009)

Er werd wel degelijk gekoerst vandaag onderweg van Ardooie naar Brussel op de
hellingen van de Vlaamse Ardennen. Uiteindelijk was het echter opnieuw Tyler Farrar (Garmin) die in een sprint
aan het langste eind trok. De tiende plaats van Nikolas Maes in het algemeen klassement blijft ook na vandaag
behouden. In de rit eindigde Nikolas 15de.

 

 Eneco Tour: Johan Coenen toont zich    (21/08/2009)

Ook de derde rit in lijn eindigde vandaag in een massasprint. Winnaar was Tom Boonen
(QuickStep). Tyler Farrar (Garmin) werd tweede, maar behoudt de leiderstrui.

Met nog 16 kilometer te rijden, probeerde Johan Coenen samen met Jens Mouris (Vacansoleil) naar de eerder op
de dag gevormde kopgroep van drie te springen, maar zonder succes. Twee kilometer verderop werden Johan
en zijn kompaan opnieuw ingelopen door het peloton. Op 7 kilometer van het einde werden de laatste vluchters
van de dag gegrepen en was de algemene hergroepering een feit. We stevenden opnieuw af op een
massasprint.

Kristof Goddaert eindigde als 20ste in de rit. In de stand blijft Nikolas Maes 10de. Jan Bakelants staat nu 15de.

Morgen wordt er gekoerst van Hasselt naar Libramont over 221 kilometer en er liggen nogal wat hellingen op
het parcours.

 

 Eneco Tour: Tyler Farrar sprint naar winst    (22/08/2009)

Tyler Farrar (Garmin) is de verrassende winnaar van de Ardennenrit in de Eneco Tour.
Kristof Goddaert plaatste zich als 5de in de eindsprint.

Eerder op de dag was Thomas De Gendt één van de eerste aanvallers. Het eerste wedstrijduur regende het
ontsnappingspogingen tot er uiteindelijk een groepje van drie wegreed. Zij zouden een maximale voorsprong
van meer dan 7min verzamelen. Met nog 52 kilometer te gaan, trok Johan Coenen op zoek naar de kopgroep
maar even verderop kwam het tot een algemene hergroepering. Even later trokken zes renners op pad met
daarbij opnieuw Thomas De Gendt. Veel meer dan 22sec kregen zij echter niet. Wat volgde was een
geanimeerde finale met veel wisselende situaties waarin ook Jan Bakelants attent mee voorin koerste. Op zo’n 4
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kilometer van de meet kwam alles weer samen en ook vandaag eindigde de rit op een sprint.

In het algemene klassement blijft Nikolas Maes op de 10de plaats staan. Jan Bakelants schuift op naar de 14de
stek.

 

 Eneco Tour: Jan Bakelants koerst mee vooraan    (23/08/2009)

In tegenstelling tot gisteren was vandaag de eerste ontsnapping de juiste. Drie renners
kozen al na 2 kilometer wedstrijd voor de vlucht en zij kregen zowat een vrijgeleide. Hun voorsprong liep op tot
17min40sec.

In het peloton gingen Garmin, Columbia en vooral ook Rabobank aan de slag. Op de Eyserbosweg op 84km van
het einde kwam onder impuls van Rabobank een achtervolgende groep van 15 renners tot stand met onder hen
Jan Bakelants. Op goed 40km van het einde kwamen zij bij de drie koplopers. We kregen op dat moment dus
18 leiders en Jan zat zo helemaal mee in de spits van de wedstrijd. Met nog 30km te rijden leek het peloton
terug te kunnen komen, maar uiteindelijk zou dat niet gebeuren. De winnaar zat vooraan.

Jan Bakelants pakte een tweede plaats in de tussensprint mee en reageerde kordaat op enkele aanvalspogingen
vanuit de kopgroep. Lars Ytting Bak (Saxo Bank) zocht en vond echter het juiste moment voor een ultieme
poging. Hij ging aan op 5km van de meet en hield solo stand tot het einde.

Ritwinst dus voor Bak met 2sec voorsprong op wat overbleef van de kopgroep. Jan Bakelants eindigde als 8ste.

In het klassement staat Jan nu 9de. Ook Nikolas Maes blijft in de top 20 met een 17de plaats in het algemeen
klassement. De Noor Edvald Boasson Hagen (Columbia) is de nieuwe leider.

 

 Eneco Tour: Boasson Hagen wint    (25/08/2009)

Na enkele dagen van vuurwerk kende de 6de rit van de Eneco Tour een klassiek verloop.
Het peloton ging van Genk naar Roermond over 163,3 kilometer. Een groepje van 3 zorgde voor de ontsnapping
van de dag en werd met nog 5 kilometer te gaan gegrepen door het peloton. Boasson Hagen (team Columbia)
won de massaspurt en verstevigde zijn leiderpositie in het algemeen klassement dankzij bonificatieseconden.
Kristof Goddaert werd 8ste en Klaas Lodewyck 10de. Dinsdag eindigt de Eneco Tour in Amersfoort met een
tijdrit over 13 kilometer. Jan Bakelants verdedigt zijn 8ste plaats in het klassement, Nikolas Maes staat
voorlopig 15de.

 

 Enoco Tour: Bakelants 9de in eindstand    (26/08/2009)

De Noor Edvald Boasson Hagen heeft dinsdag in Amersfoort de afsluitende tijdrit en het
eindklassement van de Eneco Tour gewonnen. Jan Bakelants eindigde in de tijdrit over 13,1 kilometer als 20ste
en wist zijn top 10 plaats in de eindstand veilig te stellen: 9de op 1'12" van de winnaar. Nikolas Maes werd
28ste in de tijdrit en 19de in de eindstand. Opmerkelijk was de prestatie in de tijdrit van Thomas De Gendt.
Thomas werd 9de op 25 seconden van Boasson Hagen. Hij stond lang aan de leiding omdat heel wat renners
geremd werden nadat het begon te regenen. Onze ploeg kan ik elk geval terugblikken op een geslaagde
rittenwedstrijd tussen de ProTour ploegen.

 

 Neyens 4de in Druivenkoers Overijse    (27/08/2009)

Aleks Saramontins heeft gisteren in Overijse de Druivenkoers gewonnen. De Let van TDK
Team Designa klopte twee medevluchters - Bert De Waele en Bert Scheirlinckx van Landbouwkrediet - in de
spurt. De winnaar is geen onbekende voor sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. Saramontins won dit jaar 3
koersen en was 2de in de individuele tijdrit in de Ronde van Denemarken.

De koers werd zoals elk jaar gekenmerkt door een reeks opeenvolgende ontsnappingen. Uiteindelijk geraakte
een groep van 26 man voorop met daarbij 4 renners van Topsport Vlaanderen - Mercator: Maarten Neyens,
Geert Steurs, Tom Criel en stagiair Jens Debusschere, die een goede koers reed. Uit die groep raakte dan een
groepje van 4 weg met daarbij Vuechelen en Ruygh (Vacansoleil), de latere winnaar Saramontins en onze
Maarten. Op 2 ronden van het einde wisten Bert De Waele en Bert Scheirlinckx de sprong naar het 4-tal te
maken en met een groep van 6 trokken we zo de finale in. De Let geraakte in de slotronde voorop met het
Landbouwkrediet duo en werkte sterk af. Maarten werd knap 4de.

 

 Boeckmans en Casper winnaars in de spurt    (31/08/2009)

Kris Boeckmans (Schaals Sels) en Jimmy Casper (Classic de l'Indre) wonnen afgelopen
weekend in de spurt de wedstrijden waar onze ploeg aan de start verscheen. Kris Boeckmans, begin juli nog
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Europese beloftenkampioen en momenteel stagiair bij Silence-Lotto, haalde het na 203,8 km wedstrijd voor de
Nederlander Boy Van Poppel en de Duitser Andreas Stauff. De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping
van 6. Op drie kilometer van het einde werden de laatst overgebleven vluchters gegrepen.

In Frankrijd was Jimmy Casper (Besson-Sojasun) dus de snelste voor Romain Feillu en Anthony Ravard. Klaas
Lodewyck werd 9de. Er was een ontsnapping van 12 man zonder iemand van de ploeg. Van Euskaltel en Caisse
d'Epargne was er ook niemand mee en die ploegen hielden het tempo in het peloton hoog waardoor de
vluchters nooit meer dan 2 minuten voor lagen. Uiteindelijk ging ook onze ploeg mee vooraan en werden de
vluchters gegrepen.

 

 Ben Hermans is klaar voor het grote werk!    (04/09/2009)

De jonge talentvolle renners van Topsport Vlaanderen – Mercator rijden een prachtig
seizoen. Als opleidende ploeg moeten sportdirecteurs Walter Planckaert en Jean-Pierre Heynderickx met hun
medewerkers er voor zorgen dat deze jonge talenten optimaal voorbereid zijn voor het grote werk, de protour.
Sommige genieten 2 tot 3 jaar van deze opleiding en bij uitzondering zijn er renners die slechts 1 jaar nodig
hebben. Ben Hermans, één van de grote talenten in Vlaanderen, behoort tot deze laatste groep en krijgt nu
reeds de kans zich verder te ontplooien bij een topploeg; RadioShack.

 

 GP Jef Scherens: Langeveld wint, Coenen 11de, Lodewyck in de aanval
   (07/09/2009)

De 24-jarige Nederlander Sebastian Langeveld heeft zondag in de straten van Leuven de Grote Prijs Jef
Scherens gewonnen. De Rabobank-renner klopte na 183 kilometer koers Stijn Vandenbergh en Frédéric
Amorison in een sprint met drie. Johan Coenen werd 11de en Klaas Lodewyck reed 9 van de 13 ronden in de
aanval.

Knap deelnemersveld aan de start van de GP Jef Scherens dit jaar, daarbij 5 protour ploegen en zes
professionele continentale ploegen. Traditioneel werd er nerveus gestart met heel wat ontsnappingspogingen.
Na 3 ronden lukte het en Klaas Lodewyck was mee. Bij hem zaten de Nederlander Joost Van Leijen (stagiair bij
Vacansoleil), David Lelay (Agritubel) en Romain Fondard (Lotto-Bodysol). Het peloton kwam tot rust en de 4
koplopers liepen tot bijna 5 minuten uit. Vanaf de 8ste ronde kwam er meer vaart in het peloton waar we nu
aanvalspogingen kregen op de Keizersberg en op de Wijnpers. De voorsprong begon de slinken en in de 11de
ronde wisten Nick Nuyens en Sebastian Langeveld (Rabobank), Greg Van Avermaet (Silence Lotto) en Fabian
Wegman (Milram) vanuit het peloton tot bij de kopgroep te rijden. Tot aan de beklimming van de Keizersberg in
de 12de ronde hadden we zo 8 koplopers. De finale was begonnen nu, de 4 oorspronkelijke vluchters konden
niet meer mee, terwijl Frederic Amorisson (Landbouwkrediet) vooraan kwam aansluiten. In de slotronde
kwamen nog meer renners aansluiten zodat we de laatste kilometers ingingen met een groep van 13. Voor
Topsport Vlaanderen - Mercator was Johan Coenen mee. Ook nu nog constant aanvallers tot het groepje
helemaal uiteen viel en Langeveld de spurt won. Kristof Goddaert werd 23ste op 26 seconden, Sven Renders
27ste. (foto's van deze wedstrijd volgen nog)
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Klaas Lodewyck krijgt bevoorrading van Bossie (Foto: © cyclingmoments.com)

 

 Memorial Rik Van Steenbergen: Eeckhout wint, Goddaert 7de    (10/09/2009)

Nico Eeckhout (An Post-Sean Kelly) won woensdag in Aartselaar de Memorial Rik Van
Steenbergen, zijn vierde zege al in deze wedstrijd. Nico hield stand in een langgerekte massasprint, de
Nederlanders Stefan Van Dijk (Veranda's Willems) en Steven De Jongh (Quick Step) sneuvelden in zijn wiel.

Johan Coenen reed lange tijd voorop in een groepje van 4. Bij hem zaten Jan Kuyckx, Ken Vanmarcke en David
Deroo. Op het plaatselijke parcours wisten stapsgewijs verschillende renners aan te sluiten bij het 4-tal, tot dat
met nog 2 ronden te gaan er een hergroepering kwam. We kregen vanaf dan tot aan de finish de ene aanval na
de andere. Onder meer een groepje met voor ons Nikolas Maes, het Silence Lotto duo Greg Van Avermaet en
Roy Sentjens en Sebastien Rosseler raakte voorop maar ook dit duurde niet lang. Kristof Goddaert spurtte naar
de 7de plaats.

Intussen hebben we op onze foto-pagina 2 reeksen van de GP Jef Scherens te Leuven toegevoegd, en een 5-tal
foto's van de Eneco Tour.

 

 Izegem Koerse met 269 renners aan de start    (11/09/2009)

De 22-jarige Litouwer Aidis Kruopis was gisteren in Izegem Koerse de beste van ... 269
renners. De wedstrijd, ook gekend als de grote prijs Jerôme Dekimpe, had niet alleen enorm veel volk aan de
inschrijvingstafel, er daagden ook nog eens massaal veel toeschouwers op! Pieter Vanspeybrouck werd 13de
maar dat was voldoende voor de titel van West-Vlaams kampioen. Vorig jaar ging deze provinciale titel nog naar
Stijn Devolder. Stijn Neirynck eindigde meteen na Pieter als 14de.

In de finale van de wedstrijd kwamen enkele van onze renners in beeld. Een grote kopgroep werd met nog 1
ronde te gaan ingelopen waarna er ontsnappingspogingen volgden van Bart Vanheule en Kristof Vandewalle.
Kristof, weg met Serge Pauwels, werd ingelopen op 250 meter van de finish.

 

 Nieuws van de gekwetsten - Sep naar WK - nieuwe foto's    (11/09/2009)

Stijn Joseph maakte gisteren in Izegem zijn wederoptreden na 2 operaties. Een eerste
keer - kijkoperatie gecombineerd met een kleine ingreep - gebeurde dat kort na het BK, begin juli. Stijn
sukkelde al lang met een vernauwing in de slagader van de rechterlies en dat probleem bleek nadien niet van
de baan. Een 2de kleine ingreep was nodig en na enkele dagen kon Stijn weer trainen. Hij eindigde in Izegem
op plaats 101 in dezelfde tijd als de winnaar. Daarmee deed hij wat hij vooraf gewild had, namelijk uitrijden,
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maar Walter Planckaert voegde er meteen aan toe dat Stijn meer deed dan gewoon uitrijden, namelijk 'heel
goed' gereden!

Preben Van Hecke, ook out sinds het BK, kan normaal gezien volgende week in Koolskamp opnieuw aan de slag.
Preben was out door een steeds weerkerende ontsteking in de knie en onderging in augustus een ingreep. Hij
was eerst voorzien om deze week te debuteren maar dat werd toch nog een even uitgesteld, onder meer op
advies van dokter Toon Claes. Kenny De Ketele, out na een val in de Sparkassen Giro, werkt intussen steeds
langere trainingen af en zal binnenkort ook wederoptreden. Enkel van Ben Hermans is nog niet duidelijk
wanneer hij terug in actie komt, maar dat zal in deze laatste competitiemaand zeker nog gebeuren.

Sep Vanmarcke, momenteel met de nationale beloften aan de slag in de Toekomstronde, werd geselecteerd
voor het WK bij de beloften. Dat kan omwille van zijn leeftijd en het feit dat hij niet in een Protourploeg koerst.
Nikolas Maes bijvoorbeeld deed het Sep voor de voorbije 2 jaar. Sep is intussen goed bezig in de
Toekomstronde, hij behaalde 2 ereplaatsen. Naast hem zitten nog Kris Boeckmans, Jens Debusschere, Jan
Ghyselinck, Jens Keukeleire en Romain Zingle in de ploeg. Morgen staat er een tijdrit over 27 kilometer op het
programma, en zondag is er in Besancon de slotrit.

Intussen hebben we op onze foto-pagina 2 reeksen van de GP Jef Scherens te Leuven toegevoegd, en een 5-tal
foto's van de Eneco Tour.

 

 Parijs - Brussel: Goddaert 3de in massasprint    (13/09/2009)

Vijfvoudig winnaar Robbie McEwen was er niet maar aan het einde van Parijs-Brussel
2009 stond toch weer een Australiër met de bloemen te zwaaien: Matthew Goss van Team Saxo Bank. Goss won
de massasprint voor Allan Davis (Quick Step) en onze Kristof Goddaert werd knap 3de, net voor Kenny Dehaes.

Meteen na de start opende de Nederlander Floris Goesinnen (Skil-Shimano) de debatten. Hij kreeg zijn
landgenoten Michiel Elijzen (Silence Lotto), Niki Terpstra (Milram) en Wout Poels (Vacansoleil) mee en ook nog
de Oekraïner Vitaliy Kondrut. Een dappere poging, want de wind stond de hele dag tegen. De vluchters liepen
tot meer dan 14 minuten uit op het peloton, dat eens de grens Frankrijk België gepasseerd, steviger begon te
jagen. Vooral de mannen van Quick Step waren talrijk vooraan in het peloton, waar voor ons ook Geert Steurs
een deel van het werk op zich nam.

De koplopers werden gegrepen waarna het spel van aanvallen en opnieuw aanvallen begon. Klaas Lodewyck was
even mee met een groepje en met nog 17 kilometer te gaan kregen we een mooi groepje met Jan Bakelants
erbij. Bij hem onder meer Flecha, Lastras, Chavanel, Garzelli en Sinkewitz. In de straten van Brussel kregen we
een mooie strijd te zien. De vluchters werden gegrepen met nog 7 kilometer te gaan.

 

 GP de Fourmies: Romain Feillu wint, Lodewyck 9de    (13/09/2009)

Romain Feillu heeft zondag in Frankrijk de GP de Fourmies gewonnen. De Fransman van
Agritubel was de snelste in de massasprint. Voor de ontnapping van de dag tekenden de Fransman Pierre
Cazaux (Roubaix ) en de Oekraïner Ruslan Pidgornyy (ISD). Hun voorsprong bedroeg op een gegeven moment
een dik kwartier. Toen de achtervolging op gang kwam nam Topsport Vlaanderen - Mercator mee de
verantwoordelijkheid. Onder andere Stijn Joseph en Maarten Neyens sleurden aan het peloton. Andere ploegen
die meewerkten waren Liquigas en Silence Lotto. Na een grote ronde waren er in Fourmies nog 5 ronden te gaan
van 11 kilometer, met telkens aan het begin een klim. Op 2 ronden van het einde had het duo voorop nog
steeds 3 minuten voorsprong maar in het peloton werd er nu gedemarreerd. Net als gisteren in Parijs Brussel
toonde Jan Bakelants zich en bij het ingaan van de slotronde, kort na de klim, werd het leidersduo gegrepen. Er
volgden nog aanvallen, maar het peloton stevende met Milram-renners op kop af op de spurt. Romain Feillu
won voor de Italiaan Manuel Belletti en de Wit-Rus Yauheni Hutarovich. Klaas Lodewyck werd 9de.

 

  Tour of Britain: De Gendt heeft 2 leiderstruien    (13/09/2009)

Thomas De Gendt is fantastisch op dreef in de Tour Of Britain. Gisteren reed hij in de
openingsrit gedurende 156 kilometer in de aanval. Bij hem zat de Deen Michael Mortensen (Vacansoleil). Het
peloton liet begaan en het duo liep tot 13 minuten uit. Onderweg verdeelden de 2 netjes de prijzen, Thomas de
tussenspurten, Mortensen de bergprijs. In het peloton waren het vooral de mannen van Garmin, Rabobank en
Barlowworld die de jacht openden. Alles liep samen en Chris Sutton (Garmin) won de massasprint waarin Pieter
Vanspeybrouck 5de werd en Tim Mertens 10de.

Morgen val ik opnieuw aan liet Thomas horen achteraf, en hij hield woord. Maar het duurde in de 2de rit wel
heel wat langer vooraleer dat gebeurde. Vele pogingen, dat wel, maar zonder succes. En na ongeveer 30
kilometer wedstrijd lukte het dus voor Thomas, nu in het gezelschap van de Est Kangert (AG2R). Verderop
kwam Kai Reus (Rabobank) aansluiten en het trio zette door. Er waren nog 2 van 3 bergprijzen te gaan en
Thomas pakte daarin met een eerste en tweede plaats genoeg punten om de bergtrui over te nemen van de
Deen Mortensen. Daarnaast pakte onze renner ook de tussenspurten zodat hij in dat klassement zijn voorsprong
nog vergrootte. Kangert moest met nog 35 kilometer te gaan zijn medevluchters laten gaan. Op 8 kilometer van
het einde ging Kai Reus alleen door. De Nederlander was sterk en hield stand tegen het peloton dat 9 seconden
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te laat kwam. Pieter Vanspeybrouck werd nu 10de in de uitslag en staat voorlopig 9de in de stand. Kai Reus is
leider.

 

 Tour of Britain: Thomas is "incredible!"    (14/09/2009)

"That boy is incredible!" stond er vanmiddag te lezen op Twitter-account van de Tour of
Britain. De 3de rit was nog maar 3 minuten oud toen 2 renners ontsnapten uit het peloton: De Duitser Martein
Reimer (Cervelo) en ... Thomas De Gendt!!!!

Voor de derde dag op rij Thomas in de aanval dus. Een paar kilometer verder wisten de Australier Darren
Lapthorne (Rapha Condor) en de Nederlander Rob Ruygh (Vacansoleil) vooraan aan te sluiten zodat we een
kopgroep van 4 kregen. De samenwerking was goed maar een echt grote voorsprong kregen de vluchters niet,
het peloton behield de controle. Reimer won alle tussenspurten en Thomas alle bergprijzen, zodat Thomas zijn
leiderspositie in beide klassementen weer verstevigt. In de finale werden de 4 gegrepen. Er volgden nog heel
wat aanvalspogingen, onder meer Emilien Berges reed een tijdje alleen voorop, maar een langgerekt peloton
stevende af op de finish. De Noor Boasson Hagen (Team Columbia) won, De Nederlander Kai Reus blijft leider in
de stand waar Pieter Vanspeybrouck 10de blijft. En Thomas, die zal in 3 ritten al meer dan 400 kilometer in de
aanval gereden hebben.

 

 Tour of Britain: Pieter Vanspeybrouck out na val    (15/09/2009)

Zwaardere kost vandaag in de Tour of Britain, rit 4 ging over 148 kilometer met halfweg 3
stevige beklimmingen waaronder eentje van 1ste categorie. We kregen 2 groepjes van 3 voorop die na de
beklimmingen samensmolten tot ze in de finale werden ingelopen. Het kwam Thomas De Gendt goed uit dat
deze vluchters onderweg de meeste tussenspurt- en bergpunten voor hun rekening namen. Kort voor de
bergzone was er wel een aanval op de bergtrui door Michael Mortensen (Vacansoleil) maar onze ploeg zette zich
kordaat op kop van het peloton en haalde de Deen terug.

Vanaf de bergzone kreeg Thomas het wel lastig. Er vormde zich achteraan in koers een groepje met in steun bij
Thomas nog Bart Vanheule en Tim Mertens. Tijdig binnenkomen en de leiderstruien redden was de opdracht en
dat lukte. Niet makkelijk hier liet sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx weten. In deze ronde laat de politie na
het grote peloton vrij snel terug verkeer toe op de wegen, en wanneer je daar tussen geraakt is het over. Hoe
dan ook, onze mannen waren tijdig binnen en Thomas kon opnieuw het podium op.

Het werd vandaag echter niet alleen een bewogen dag omwille van voorgaande. In de spurt voor de zege,
opnieuw gewonnen door Edvald Boasson Hagen, raakte Pieter Vanspeybrouck betrokken in een valpartij. Pieter
moest een diepe wonde laten hechten in de elleboog. De wonde bleek te komen van een ketting. Pieter was ook
zwaar geraakt ter hoogte van de ribben, en liet veiligheidshalve hiervan foto's nemen. Door de wonde aan de
elleboog zal hij helaas niet meer kunnen starten morgen in de 5de rit. Die gaat over 134 kilometer met
onderweg klimwerk van 1ste en van 3de categorie.

 

 Tour of Britain: 3 op 3 voor Edvald Boasson Hagen    (16/09/2009)

Wie anders dan Edvald Boasson Hagen in de Tour of Britain! Het Noorse toptalent won rit
5 en is ook de nieuwe leider in het klassement. En Thomas De Gendt blijft leiden in 2 nevenklassementen.
Zowel voor het bergklassement als in het klassement voor de tussenspurten staat hij er nog goed voor.
Vandaag was de rit niet zo lang maar de renners moesten zowel ervoor als erna verre verplaatsingen maken.
Morgen volgt er een rit over 184 kilometer met klimwerk van 1ste, 2de en 3de categorie.

 

 Over De Ketele, Van Hecke en Hermans - ploeg naar Ronde van Lombardije
   (16/09/2009)

Nog wat nieuws over de renners die al een tijdje aan de kant staan of stonden. Preben Van Hecke zal terug
koersen in de regionale wedstrijd in Vichte of in Lichtervelde (23/9). Hetzelfde geldt voor Kenny De Ketele.
Beide renners kunnen al een tijdje langere trainingen afwerken en zijn er klaar voor. Kenny kreeg gisteren na
onderzoek in het ziekenhuis een definitieve go!

Minder goed nieuws is er van Ben Hermans. Hij moet binnenkort een ingreep ondergaan waarbij een kleine
vergroeiing op het bot in de heup wordt weggewerkt. Die vergroeiing veroorzaakte last aan de omliggende
spieren. Na de ingreep volgt een revalidatie van een 4-tal weken.

Op 17 oktober zal onze ploeg voor het eerst in haar geschiedenis deelnemen aan de Ronde van Lombardije, de
koers van "de vallende bladeren", tevens de laatste klassieker en protour wedstrijd van het seizoen. In Parijs
Tours daarentegen zal Topsport Vlaanderen - Mercator niet aan de start komen.
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 Nuyens wint Grote Prijs van Wallonie, Renders knap 8ste    (16/09/2009)

Nick Nuyens (Rabobank) won woensdag op de citadel van Namen de Grote Prijs van
Wallonië, een wedstrijd van categorie 1 over 203,8 kilometer. Nog een redelijk groot peloton begon aan de
slotrush van de citadel en na Nuyens gingen de podiumplaatsen naar de Australiër Allan Davis (Quick Step) en
Roy Sentjens (Silence Lotto). Bijzonder knap was de 8ste plaats van Sven Renders, een ereplaats die er zat aan
te komen na steeds betere prestaties de laatste weken. Verderop volgden voor ons nog Nikolas Maes, Jan
Bakelants en Sep Vanmarcke, die laatste pas terug uit de Ronde van de Toekomst en hier sterk en aanvallend
gereden.

Sven Renders op iets meer dan een kilometer van de finish (Foto: © cyclingmoments.com)

 

 Tour of Britain: wie anders dan Boasson Hagen ... en Thomas    (18/09/2009)

Het gaat maar door in de Tour of Britain: Edvald Boasson Hagen (Team Columbia) pakte
gisteren in de 6de rit zijn 4de ritzege terwijl Thomas De Gendt nog maar eens meetrok in de ontsnapping van
de dag. In het groepje van 5 vonden we ook Serge Pauwels (Cervelo) terug. Hun voorsprong ging niet boven de
3 minuten maar iedereen deed zijn deel van het werk en pas in de finale op 1,5 kilometer van de finish reed
Team Columbia de kloof helemaal dicht. De aanwezigheid van de Brit Thomas Geriant had hier ook wel mee te
maken, hij staat 6de in de stand en hied daardoor Team Columbia wel aan het werk. Nog één zware rit te gaan
nu, vrijdag over 159 kilometer. Zaterdag volgt een criterium in Londen. En onze Thomas, hij sprokkelde weer
extra punten voor de bergprijs en het klassement van de tussenspurten, 2 truien die hij normaal gezien niet
meer kan kwijt spelen.

 

 de Jongh wint Kampioenschap van Vlaanderen, Vanmarcke 6de    (20/09/2009)

Steven de Jongh (Quick-Step) heeft vrijdag in Koolskamp het Kampioenschap van
Vlaanderen op zijn naam geschreven. De 35-jarige Nederlander, bezig aan zijn laatste maand als wielrenner,
versloeg zijn landgenoot Sebastian Langeveld (Rabobank) in de sprint. Beiden waren een 10-tal kilometer voor
het einde ontsnapt uit een kopgroep van 20. Daarbij zaten voor Topsport Vlaanderen - Mercator Geert Steurs en
Sep Vanmarcke. Sep werd 6de en Geert 15de.

 

 Tour of Britain: buit binnen voor Thomas De Gendt    (20/09/2009)

De buit is binnen voor Thomas De Gendt: in de Tour of Britain werd hij eindwinnaar in het
bergklassement en in het klassement van de tussenspurten. Om dat voor mekaar te krijgen reed Thomas in de
8 ritten samen meer dan 600 kilometer in de aanval. Vandaag stond de slotrit op het programma: een criterium
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in de straten van Londen. Thomas reed weer in de aanval en kreeg de prijs van de strijdlust. Veel prijzen dus
voor onze mannen ginder, iedereen zette zich een week lang in om dit te realiseren.

De 2 laatste ritten werden eens niet gewonnen door Edvald Boasson Hagen. De Noor van team Columbia is wel
de eindwinnaar. Rit 7 ging naar Ben Swift (Katusha) en rit 8 naar Michele Merlo (Barlowworld). Kristof
Vandewalle was 9de in de 7de rit. Bart Vanheule trok in de finale nog in de aanval maar werd ingelopen.
Binnenkort volgen nog een 10-tal foto's van deze Tour of Britain.

Thomas De Gendt op het podium naast Edvald Boasson Hagen (Foto: © Tour of Britain, Michelle Rudd)

 

 Ereplaatsen Goddaert - foto's Tour of Britain    (25/09/2009)

Kristof Goddaert zorgde zowel woensdag als donderdag voor ereplaatsen. Donderdag werd
hij 3de in de regionale wedstrijd in Stekene. De Nederlander Huub Duyn (Garmin) won, en Steven Caethoven
won de spurt van een groepje voor de 2de plaats. Sven REnders was 8ste. Woensdag sputte Kristof naar de 7de
plaats in de Omloop van het Houtland. Hier was Graeme Browne de snelste.

Op onze foto-pagina hebben we nog een reeks toegevoegd van de Tour of Britain met Thomas De Gendt in de
hoofdrol. En facebookers vinden op de fan-page van de Tour of Britain nog veel meer materiaal.

 

 Sep Vanmarcke goed in beloften WK Mendrisio    (28/09/2009)

Sep Vanmarcke is 24ste geeindigd in de wegrit bij de beloften op het WK te Mendrisio. De
titel ging naar de Fransman Romain Sicard die solo won. Sep volgde in een groepje op 1'40". Sep kreeg een
vrije rol, deed dat goed, kleurde mee de wedstrijd en had volgens bondscoach Jean-Pierre Dubois net als
Jérôme Baugnies (5de) vooraan kunnen eindigen.

 

 Franco Belge - Preben Van Hecke    (02/10/2009)

Nog tot en met zondag zijn onze renners aan het werk in de Franco-Belge, de laatste
rittenwedstrijd van Topsport Vlaanderen - Mercator in het wegseizoen 2009. De eerste van 4 ritten stond
gisteren op het programma en werd in de spurt gewonnen door de Amerikaan Tyler Farrar (Garmin) voor de
Italiaan Danilo Napolitano (Katusha) en Tom Boonen. Klaas Lodewyck werd 10de. Een groepje van 3 zorgde
voor de ontsnapping van de dag en liep tot 11 minuten uit. Vrijdag volgt er een rit met aankomst in Poperinge.

Preben Van Hecke is terug na langdurige problemen met de knie. Hij reed met een goed gevoel de Omloop van
het Houtland te Lichtervelde uit en in de regionale wedstrijd in Berlare trok hij mee in een kopgroep van 18 om
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uiteindelijk knap 3de te eindigen. Goed voor Preben Van Hecke dat hij nog een stukje van het seizoen kan
meekoersen, vooraleer de winterstop in te gaan.

 

 Goddaert 7de in Munsterland Giro    (04/10/2009)

Kristof Goddaert werd zaterdag knap 7de in de Sparkassen Munsterland Giro. In de spurt
van het peloton moest hij enkel de Duitse spurter en veelwinnaar Andre Greipel (Team Columbia) laten
voorgaan. De zege ging naar de Let Aleksejs Saramotins, nu nog bij Team Designa Kokken maar volgend jaar
naar Team Columbia. Een groepje van 5 hield een handvol seconden over aan de finish. Na 22 kilometer waren
de 5 in de aanval getrokken, nog eens een vroege vlucht die het hield tot de finish dus. Stijn Neirynck werd
13de, Tim Mertens 16de.

 

 Klaas toont zich in de Franco-Belge    (04/10/2009)

Het scenario van rit 2 was een kopie van dat van rit 1, de Amerikaan Tyler Farrar
(Garmin) won de massaspurt nadat de ontsnapping van de dag tijdig ongedaan gemaakt werd. In dat groepje
van 4 niemand van Topsport Vlaanderen - Mercator maar wel Europees beloftenkampioen Kris Boeckmans. De
vier liepen tot 12 minuten uit. Klaas Lodewyck werd 8ste in de massaspurt.

In rit 3 kregen we na 70 kilometer wedstrijd een kopgroep van 4 met daarbij Klaas. Met hem zaten vooraan
Olivier Kaisen (Silence Lotto) en de Nederlanders Steven de Jongh (Quick Step) en Rick Flens (Rabobank). Geen
mega voorsprong voor de vluchters zoals in rit 2 dit keer. De mannen van Garmin-Slipstream met leider Tyler
Farrar in hun rangen onderhielden het tempo en 70 kilometer verder werden de al weer 4 gegrepen. In de finale
kregen we nog een ontsnapping van 9 man met kleppers als Boonen, Farrar, Flecha (vorig jaar eindwinnaar),
Hammond en Guesdon. Het peloton, waar onze mannen veel werk opknapten, leek nog terug aan te sluiten
maar Boonen won voor Hammond en Farrar.

In de slotrit kregen we dan weer het klassieke verloop: kopgroep van 4, later aangedikt tot 8 die ingelopen
wordt op het plaatselijke parcours. Massasprint dus, met nu de Argentijn Juan Jose Haedo (Saxo Bank) als
snelste. De eindzege ging dus naar Tyler Farrar. Klaas is onze best geklasseerde, 17de op 26 seconden van
Farrar.

 

 Topsport Vlaanderen - Mercator 2010: al 18 namen    (05/10/2009)

De plaatsen voor volgende seizoen bij Topsport Vlaanderen - Mercator raken stilaan
ingevuld. Dertien renners van de huidige ploeg verdedigen ook in 2010 onze kleuren: Johan Coenen, Thomas De
Gendt, Kenny De Ketele, Stijn Joseph, Klaas Lodewyck, Tim Mertens, Stijn Neirynck, Sep Vanmarcke, Maarten
Neyens, Geert Steurs, Preben Van Hecke, Pieter Vanspeybrouck en Kristof Vandewalle.

Naast deze blijvers kunnen we reeds 5 nieuwkomers aankondigen. Pieter Jacobs komt over van Silence-Lotto
waar hij zijn eerste 2 profjaren doorbracht. De andere 4 renners zullen debuteren bij de profs. Om te beginnen
is er Kris Boeckmans, dit jaar belofte bij de Davo-Lotto ploeg en goed voor een 6-tal overwinningen waaronder
het Europees Kampioenschap en bij de profs de Schaal Sels. Michael Van Staeyen komt over van de Rabobank
jongerenploeg en is een talentvol spurter met dit jaar onder meer een ritzege in de Vuelta Ciclista a Leon.
Jérome Baugnies komt over van het Josan Cycling Team, de continentale ploeg van ex-prof Willy Teirlinck.
Jérome liet in 2008 aardig van zich horen, kende nogal wat pech in 2009 maar kwam op het einde weer boven
water met een prachtprestatie en een 5de plaats op het WK in Mendrisio. Sander Armée komt over van Beveren
2000 en was dit jaar goed voor 8 overwinningen.

Met 18 renners is de samenstelling van Topsport Vlaanderen - Mercator 2010 nog niet compleet. De namen van
resterende renners zullen binnenkort bekendgemaakt worden. Bedoeling is om voor het einde van het jaar nog
2 extra renners toe te voegen, zodat we op 1 januari 2010 met 20 renners het seizoen zullen starten. En de
mogelijkheid bestaat dat we in de loop van het jaar 2010 nog 1 à 2 renners aan onze ploeg zullen toevoegen.

Hoeft het nog gezegd, de opleiding en begeleiding van jonge renners is en blijft prioriteit. Zoals reeds geweten
zullen 4 renners op 1 januari 2010 de overstap maken naar een Pro Tour ploeg, met name : Nikolas Maes
(Quick-Step), Jan Bakelants (Silence-Lotto), Ben Hermans (Team Radio Shack) en Kristof Goddaert (AG2R). De
contracten met de renners Tom Criel, Sven Renders en Bart Vanheule werden niet verlengd.

Tot slot nog dit, voor het eerst in de geschiedenis van de ploeg beëindigen we het wegseizoen niet in de
Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Op 17 oktober debuteren we als ploeg in de koers van de vallende bladeren, de
Ronde van Lombardije. Voordien komen we nog in actie in Paris-Bourges (08/10), Zwevezele (09/10) en Putte-
Kapellen (13/10). En vanaf half oktober maken we ons dan weer op voor een goed gevulde pistewinter, te
beginnen bij het Europees Kampioenschap te Gent.

 

 Putte-Kapellen nog geen eindpunt voor Goddaert    (14/10/2009)
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Gisteren heeft Topsport Vlaanderen - Mercator in Putte-Kapellen de laatste Belgische wegwedstrijd van het
seizoen gereden. De Fransman Denis Flahaut (Landbouwkrediet) won de wedstrijd in een massaspurt. Kristof
Goddaert zat in een ontsnapping. Kristof zit niet in de ploeg die volgend weekend de Ronde van Lombardije zal
rijden. Samen met Kenny De Ketele en Tim Mertens komt hij zaterdag in actie op de piste in Gent, waar het EK
gereden wordt.

 

 Philippe Gilbert in Ronde van Lombardije    (19/10/2009)

Afgelopen weekend reed Topsport Vlaanderen - Mercator voor het eerst in de geschiedenis
van de ploeg de koers van de vallende bladeren, de Ronde van Lombardije. De herfstklassieker ging over 242
kilometer van Varese naar Como, met onderweg een stevige portie klimwerk. Met zijn recente overwinningen in
de Coppa Sabatini, Parijs-Tours en de Ronde van Piemonte was Philippe Gilbert topfavoriet en die rol wist hij
ook te vervullen. Op en over de laatste helling wist enkel Olympisch kampioen Samuel Sanchez (Euskatal) in
het spoor van Gilbert te blijven. In de spurt met twee pakte Gilbert zijn 4de zege op rij. Op bijna 3 minuten
eindigde Jan Bakelants (47ste) en nog een minuutje later volgde Sven Renders (73ste). Geert Steurs en Kristof
Vandewalle eindigden in een groep op 16 minuten van Gilbert.

 

 Derny-goud voor Kenny op EK piste    (19/10/2009)

In hetzelfde weekend waarin we ons wegseizoen 2009 afsloten begonnen onze pistiers
aan het grote werk. Bondscoach Michel Vaarten nam 3 Topsport Vlaanderen - Mercator renners op in zijn
selectie voor het Europees Kampioenschap. Het EK ging door op de piste van het Vlaams Wielercentrum Eddy
Merckx aan de Blaarmeersen te Gent

Knap succes was er zaterdag voor Kenny De Ketele in de derny-finale. Na een sputterende start door wat
problemen met de derny reed Kenny samen met de Nederlandse titelverdediger Matthé Pronk de andere
deelnemers in het verlies. Op het einde begaf de Nederlander en het goud was voor Kenny. Een emotionele
zege voor Kenny nadat hij begin augustus nog zwaar ten val kwam in Duitsland en intensief moest werken om
nu al dit niveau te bereiken. Wegrenner Kristof Goddaert reed ook de finale, hij eindigde knap 6de nadat hij met
verve zijn reeks gewonnen had. Tim Mertens werd intussen zesde in de omnium. In de scratch was hij 4de, in
de afvalkoers 6de, in de puntenkoers 7de en in de achtervolging reed hij de 5de tijd.

Zondag volgde dan de ploegkoers. Kenny en Tim begonnen sterk aan de finale met winst in de eerste spurt. Zij
bleven punten scoren, niemand pakte er meer, maar eerst de Nederlanders Schep-Stam en nadien 4 andere
ploegen namen een winstronde. Om een medaille te halen moesten onze mannen dus ook nog die ronde nemen
maar dat lukte niet. De Duitsers Kluge-Bartko behaalden het goud.

Vanaf nu gaat het snel voor onze pistiers. Kenny start vanavond al in de zesdaagse van Amsterdam. Hij vormt
er koppel met Iljo Keisse.
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Kenny De Ketele (Foto: © Cyclingmoments.com)
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Tim Mertens en Kenny De Ketele (Foto: © Cyclingmoments.com)
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 Zesdaagse Amsterdam: Kenny in Iljo voorlopig 4de    (23/10/2009)

Vier dagen ver zijn we al in de Zesdaagse van Amsterdam, en het klassement wordt
momenteel aangevoerd door de Zwiters Bruno Risi en Franco Marvulli. Gedurende 3 dagen stonden de Duitsers
Robert Bartko - Kluge aan de leiding. Zij zijn ook de favoriet voor deze zesdaagse, vorige zondag werden ze nog
Europees kampioen ploegkoers op de piste in Gent. Op dag 4 wisten Risi - Marvulli samen met Stam - Lampater
een bonusronde te pakken waardoor de Duitsers nu 3de staan in de stand op 1 ronde. Kenny De Ketele en Iljo
Keisse staan in dezelfde ronde op de 4de plaats. Donderdagavond wonnen ze de puntenkoers.

 

 De Ketele/Keisse 4de in Zesdaagse Amsterdam    (25/10/2009)

Het Duitse koppel Robert Bartko/Roger Kluge heeft dan toch de Zesdaagse van
Amsterdam gewonnen. Op de 4de dag hadden ze de leiding afgestaan aan de Zwitsers Risi/Marvulli maar op de
slotdag pakten ze toch nog de winst. Voor Kluge was dit zijn eerste zege in een zesdaagse ooit. Risi/Marvulli
werden 2de, en het Nederlands-Duits duo Stam/Lampater werd 3de. Kenny De Ketele en Iljo Keisse eindigden,
zoals ze steeds ook geklasseerd stonden, op de 4de plaats.

Op onze foto-pagina hebben we intussen nog foto's toegevoegd van het EK op de piste met Kenny en Tim, en
van de Ronde van Lombardije.

 

 Grégory Joseph tekent contract voor 2 seizoenen    (27/10/2009)

Grégory Joseph heeft zopas als 19de renner een contract voor 2 jaar getekend bij
Topsport Vlaanderen - Mercator 2010. De 21-jarige inwoner van Brasschaat heeft er 3 jaar op zitten bij de
beloften. Hij reed die seizoenen steeds voor de Jong Vlaanderen ploeg en was goed voor 12 overwinningen. In
2010 wordt hij de 5de neo-prof in onze ploeg.

 

 Wereldbeker piste #1: De Ketele / Mertens winnen ploegkoers    (03/11/2009)

Kenny De Ketele en Tim Mertens hebben zaterdagavond de ploegkoers gewonnen in de
eerste van vier wereldbekermanches op de piste. Net als 2 weken eerder in het EK sprokkelden onze mannen
punten van bij de eerste sprints. Niemand pakte een ronde en Kenny en Tim wonnen met 1 puntje voorsprong.
De Europese kampioenen, Bartko/Kluge, moesten nu genoegen nemen met zilver. Brons was er voor de Russen
Sergej Kolesnikov en Aleksej Shmidt. Vrijdag was Kenny nog achtste geworden in de puntenkoers. In de
ploegenachtervolging, met onder meer Tim Mertens, werd België 9de.

 

 6daagse Munchen: Kenny met Kluge, Tim out    (16/11/2009)

Na vier nachten in de zesdaagse van Munchen staat Kenny De Ketele met Roger Kluge
vijfde op twee ronden van de leiders, de Zwitsers Risi en Marvulli. Kenny was hier gestart aan de zijde van Tim
Mertens maar tijdens de eerste nacht haakte Tim af omdat hij zich onwel voelde. Hetzelfde had Tim voorgehad
op het einde van het weekend waarin de wereldbekerwedstrijd in Manchester gereden werd, toen was hij zelfs
even flauw gevallen. Tim keerde meteen naar België terug waar vandaag (maandag) cardiologische en andere
onderzoeken gebeuren.

Kenny werd daarop eerst gekoppeld aan de Amerikaan Holloway en later definitief aan Roger Kluge. Drie ronden
achterstand had het nieuwe duo, en weinig punten. Ze wisten snel 2 verliesronden weg te werken maar nu
staan ze dus terug op 2 ronden. Zondag wonnen ze de ploegafvalling, de baanronde en een ploegkoers.

 

 6daagse Gent: De Ketele/Bartko 4de na 1ste nacht    (25/11/2009)

Gisterenavond ging in het Kuipke de 69e Gentse 6-daagse van start. Kenny De Ketele -
met Robert Bartko - staat na de eerste nacht met 33 punten op de vierde plaats. Het Belgisch-Duitse koppel
start ambitieus aan deze zesdaagse en hoort bij de favorieten.

De Deense wereldkampioenen ploegkoers Alex Rasmussen en Michael Morkov zijn de eerste leiders. Ze
totaliseren 98 punten en staan dus kort bij een bonusronde. Drie andere teams volgen in dezelfde ronde. Iljo
Keisse met de Duitser Roger Kluge staat 2de, en de Zwitsers Risi/Marvulli 3de.

Net voor de start van de eerste wedstrijd werd er met een staande ovatie hulde gebracht aan de overleden
Dimitri De Fauw.
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 6daagse Gent: De Ketele/Bartko blijven op 4de stek    (27/11/2009)

Na 3 nachten staan Iljo Keisse en Roger Kluge op kop in de Gentse 6-daagse. Enkel
Risi/Marvulli volgen nog in dezelfde ronde. Op 1 ronde volgen de Denen Rasmussen/Morkov en onze Kenny met
Robert Bartko. De 3 eerste ploegen hebben al wel de kaap van 200 punten overschreden, terwijl Kenny en
Robert 124 punten hebben.

Veel sfeer donderdagnacht: Iljo demonstreerde, Het Kuipke scandeerde zijn naam met langerekte "o", applaus
voor de sterke versnellingen van Kenny, enz.

 

 6daagse Gent: Kenny nu met Peter Schep    (29/11/2009)

Na vijf nachten in de Zesdaagse Vlaanderen Gent staan de Zwitsers Bruno Risi en Franco
Marvulli op kop. Het Nederlands-Duitse koppel Stam Lampater staat 2de in dezelfde ronde maar heeft dik 100
punten minder. Op 1 ronde volgen Keisse-Kluge en Rasmussen-Morkov.

Kenny De Ketele staat nu 5de op 3 ronden maar rijdt niet meer met de Duitser Robert Bartko. Die laatste moest
afhaken omwille van een ribblessure, een restant nog van een val in de zesdaagse in Munchen. Kenny vormt nu
een duo met de Nederlander Peter Schep.

 

 6daagse Gent: Denen winnen, Kenny 5de    (30/11/2009)

Dankzij winst in de allerlaatste sprint van de finale ploegkoers hebben de Deense
wereldkampioenen in die discipline Alex Rasmussen en Michael Morkov de Zesdaagse Vlaanderen Gent op hun
naam geschreven. Iljo Keisse en Roger Kluge strandden op drie punten. Vier ploegen in dezelfde ronde waren
aan de beslissende ploegkoers begonnen: Risi-Marvulli vervolledigden het podium en Stam-Lampater werden
uiteindelijk 4de. Kenny, sinds halfweg deze 6daagse met de Nederlander Peter Schep, werd 5de op 1 ronde.

Op onze foto-pagina hebben we een reeks van 16 foto's toegevoegd over deze editie van de zesdaagse en
Kenny.

Kenny De Ketele (Tekening: © An Wauters)

 

 Steven Van Vooren tekent contract voor 2 seizoenen    (03/12/2009)

Steven Van Vooren heeft als 20ste renner een contract bij onze ploeg ondertekend.
Steven, vorig jaar bij het An Post-Sean Kelly Team, tekende voor 2 jaar. Intussen zullen renners en ploeg met
het oog op volgend seizoen een tandje bij steken. De renners hadden individueel de trainingen al hervat, en
zaterdag staat de eerste groepstraining op het programma. Renners, ploegleiding, personeel en trainer Koen
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Pelgrim verzamelen dan weer aan het Wielercentrum Eddy Merckx te Gent. Deze en volgende week worden alle
renners getest bij onze trainer (KU Leuven) en bij de cardioloog in het H. Hartziekenhuis te Roeselare.

Intussen liggen ook de stage en de eerste wedstrijden vast. Van 13 tot en met 24 januari zitten we in het
Spaanse Calpe en in februari staan al zeker de Ster van Besseges, de Ronde van Qatar, de Ronde van Oman en
de Ronde van Algarve op het programma.

 

 Vanspeybrouck 4de in cross voor het goede doel    (06/12/2009)

Op uitnodiging van Tom Boonen en Quick Step ploegleider Wilfried Peeters reden een
40-tal wegrenners zaterdag een veldrit aan het Zilvermeer in Mol. Maarten Wijnants, bij de beloften ooit nog
Belgisch kampioen mountainbike, was de beste. Met kleine voorsprong haalde hij het voor Jelle Vanendert,
Dries Devenyns en onze
Pieter Vanspeybrouck. Pieter heeft wet wal ervaring met crossen, bij de nieuwelingen was hij Belgisch
kampioen. Stijn Joseph werd 16de, Jan Bakelants 29ste en één van onze aanwinsten voor 2010, Kris
Boeckmans, was 39ste. Het evenement werd georganiseerd ten voordele van "Move to Improve", een
ondersteuningsfonds voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen.

 

 Kristallen Fiets: Kris Boeckmans beste jongere    (15/12/2009)

Op het gala van de Kristallen Fiets vorige woensdag werd Kris Boeckmans gelauwerd als
beste jongere. Kris werd begin juni Europees kampioen bij de beloften en won later tussen de profs de Schaal
Sels in Merksem. Die laatste wedstrijd reed Kris als stagiair bij Silence Lotto maar vanaf januari maakt hij bij
onze ploeg zijn profdebuut.

 

 Wijziging Olympisch programma piste ramp voor Kenny De Ketele
   (15/12/2009)

Het Internationaal Olympisch Comité heeft beslist dat de puntenkoers, de ploegkoers en de individuele
achtervolging verdwijnen uit het olympisch programma baanwielrennen. Voordat die beslissing definitief was
werd hiertegen nog geprotesteerd door de wielerbond en de pisterenners na de zesdaagse van Gent. Deze
hervorming is een ramp voor de Vlaamse pistiers. Kenny De Ketele en Iljo Keisse gingen voor een olympische
medaille ploegkoers in Londen 2012, net als Dominique Cornu in de achtervolging.

 

 Gezondheidsproblemen voor Kenny De Ketele    (15/12/2009)

In het Colombiaanse Cali werd afgelopen weekend de derde manche van de Wereldbeker
baanwielrennen gereden. Kenny De Ketele zou er normaal gezien de ploegkoers rijden met Iljo Keisse maar
door gezondheidsproblemen ging dat niet door. Eerder was Kenny er wel bij in de ploegenachtervolging, samen
met Iljo, Steve Schets en Ingmar De Poortere. België eindigde 7de. Iljo werd met Steve Schets 4de in de
ploegkoers. Intussen is Kenny terug thuis, verder onderzoek volgt en de zesdaagse van Apeldoorn is afgevoerd
van het programma.

 

 Tim Mertens is Belgisch kampioen derny    (27/12/2009)

Tim Mertens werd vandaag in het Gentse Wielercentrum Eddy Merckx Belgisch kampioen
achter de derny. Tim had in december langzaamaan de training hervat nadat hij lange tijd out was door fysiek
ongemak. Tijdens verschillende wedstrijden moest Tim de strijd staken door duizeligheid en grondig medisch
onderzoek was nodig. Hierdoor ontbrak hij op de deelnemerslijst van recente zesdaagses en
wereldbekerwedstrijden.

 

 Peter Callant genomineerd voor Insurance Personality 2009    (29/12/2009)

Beste supporter, wist je al dat sponsor Peter Callant één van de vijf genomineerden is
voor Insurance Personality 2009. Dat is een ganse eer voor hem, maar vooral voor gans ons team! Je zou Peter
en gans het Callant team heel veel plezier doen door ook een stem uit te brengen voor hem. Mogen we op jullie
stem rekenen? Alvast bedankt!

 

 Op naar 2010    (31/12/2009)
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Topsport Vlaanderen - Mercator neemt afscheid van een bewogen jaar 2009, een jaar om nooit te vergeten.
Vanwege de renners, ploegleiding, personeel, management en sponsors wensen we alle supporters en
wielerliefhebbers het allerbeste voor een vreugdevol, succesvol en gezond 2010!

Eens nieuwjaar gepasseerd gaat het weer vlug vooruit. Op 2 januari al staan de Belgische kampioenschappen
omnium op de piste gepland, en kort nadien is er de zesdaagse van Rotterdam. Van 13 tot en met 24 januari
zitten de wegrenners op trainingsstage in het Spaanse Calpe. Net als vorig jaar krijgen ze even het gezelschap
van fotograaf Tim Dewaele en worden er videobeelden gedraaid. Meer daarvan later dus op onze website. En in
januari zullen we de nieuwkomers in de ploeg weer één voor één voorstellen.
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