Topsport Vlaanderen - Mercator 2010
Nieuwsberichten 2010
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.

Op naar 2010

(31/12/2009)

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.

Peter Callant genomineerd voor Insurance Personality 2009

(31/12/2009)

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!

Tim Mertens 5de op BK Omnium

(07/01/2010)

Afgelopen weekend werden in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de
Blaarmeersen in Gent de Belgische kampioenschappen omnium afgewerkt. Tim Mertens werd er in de open
categorie 5de. De titel ging naar Nicky Cocquyt. Iljo Keisse en Kenny De Ketele waren niet bij de deelnemers.
Voor Tim was dit een moeilijke klus omdat hij zonder ploegmaat was in de scratch en de puntenkoers, terwijl 8
andere renners tot éénzelfde ploeg behoorden.
Van donderdag 7 tot en met dinsdag 12 januari staat nu de Rabobank Zesdaagse van Rotterdam op het
programma. Tim zal daar niet bij zijn. Hij gaat van 13 tot 24 januari mee met de wegrenners op stage in Calpe.
Kenny is er wel bij in Rotterdam, hij wordt er gekoppeld aan de jonge Nederlander Pim Ligthart.

Wielertrui 2010 in dezelfde stijl als 2009

(07/01/2010)

Weinig verschil in onze uitrusting 2010 ten opzichte van vorig seizoen. Het design bleef
nagenoeg hetzelfde, er zijn enkel wat wijzigingen in het logo van Eddy Merckx, en een extra vermelding van
"verzekeringen" bij het logo van Mercator. Je kan het truitje hier bekijken (klik op de kleine afbeelding).

Zesdaagse Rotterdam: Kenny De Ketele steeds beter

(10/01/2010)

De Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli staan na dag 4 in de zesdaagse van Rotterdam
aan de leiding. Hun eerste belagers, de Denen Morkov-Rasmussen en Iljo Keisse met de Nederlander Danny
Stam volgen op 1 ronde. Kenny De Ketele met de Nederlander Pim Ligthart, staan nu 5de op 2 ronden. Voor
Kenny draait het steeds beter daar in Rotterdam. Dat bleek al zaterdag met steeds betere resutaten en vandaag
wonnen Kenny en Pim de eerste ploegkoers. Opvallend ook in Rotterdam zijn de talrijke valpartijen. Gelukkig
was Kenny er nooit bij betrokken.

Keisse/Stam winnen Zesdaagse van Rotterdam

(13/01/2010)

Iljo Keisse en de Nederlander Danny Stam hebben de Zesdaagse van Rotterdam
gewonnen. Enkel de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli eindigden in dezelfde ronde. Kenny De Ketele,
gekoppeld aan de Nederlander Pim Ligthart, eindigde zesde op twee ronden van de winnaars. De zesdaagse van
Bremen laat Kenny aan zich voorbij gaan. Hij trekt nu samen met onze wegrenners naar Calpe voor een eerste
ploegstage.

Etixx Sports Nutrition, nieuwe partner voor sportvoeding

(14/01/2010)

Professional Cycling Team Topsport Vlaanderen - Mercator zal met ingang van dit seizoen
samenwerken met Etixx Sports Nutrition, een vooraanstaande producent van verantwoorde sport- en
voedingssupplementen.
Etixx Sports Nutrition voorziet ook Astana Cycling Team, Vacansoleil
Pro Cycling Team, het damesteam Redsun Cycling (met onder meer
Emma Johanson en Ludovine Henrion), de BWB en RSC Anderlecht
van Sports Nutrition. Etixx biedt een gevarieerd productgamma aan
op maat van zowel de professionele sporter als de recreatiesporter.
Etixx is ontstaan uit de samenwerking tussen een topkwaliteitslabo in
voedingssupplementen (Vitafytea is decennia lang erkend en
gebruikt door artsen en apotheken) en sportspecialisten
(sportartsen, trainers, …).
Meer info vind je op http://www.etixx.be

Nieuwkomers in 2010: Pieter Jacobs

(18/01/2010)

Zeven nieuwe renners trok "Topsport Vlaanderen - Mercator" aan bij de start van het
nieuwe seizoen 2010. De komende dagen stellen we ze één voor één voor. Pieter Jacobs mag de spits afbijten.
Later volgen dan Kris Boeckmans, Sander Armée, Grégory Joseph, Steven Van Vooren, Jérome Baugnies en
Michael Van Staeyen.
Pieter Jacobs is nog geen 24 maar al aan de start van zijn 4de seizoen bij de profs. Pieter was een jonge belofte,
een rondetalent, en dat is hij dus nog steeds. Twee van die 3 profjaren reed Pieter voor Silence-Lotto. Bij de
jeugd was hij veelwinner die vooral de zware koersen met klimwerk uitzocht. Leuke flitsen waren er zeker ook
bij de profs. In 2010 krijgt Pieter mooie kansen met een geschikt programma en hij zal ervoor gaan!
Lees verder, Pieter Jacobs

Nieuwkomers in 2010: Kris Boeckmans

(19/01/2010)

De 2de van 7 nieuwkomers bij 'Topsport Vlaanderen - Mercator' die we deze week
voorstellen is Kris Boeckmans. Nog maar een 2-tal maanden terug ging de 'Kristallen Fiets' voor de beste
jongere van 2009 naar Kris. De trofee was de bekroning voor een absoluut topjaar met de Europese titel en
winst in Schaal Sels. Kurt Van De Wouwer, de laatste ploegleider van Kris bij de beloften, noemt hem de meest
complete renner die hij in zijn loopbaan als ploegleider begeleidde, een topper die kan spurten, tijdrijder en ook
bergop rijden.
Lees verder, Kris Boeckmans

Nieuwkomers in 2010: Sander Armée

(20/01/2010)

Nummer 3 in het rijtje van nieuwkomers bij 'Topsport Vlaanderen - Mercator' is Leuvenaar
Sander Armée. Kwaliteit en kwantiteit, dat is wat je kan zeggen van de 8 koersen die Sander won in 2009. Hij
reed zijn 5de seizoen tussen de beloften en de eliterenners zonder contract en werkte deeltijds voor een
vastgoedkantoor. In de jaren daarvoor combineerde Sander het wielrennen met studies. Begin 2009 stapte hij
over naar de ploeg Beveren 2000 en ging hij resoluut voor een profcontract en dat is dus gelukt.
Lees verder, Sander Armée

Nieuwkomers in 2010: Grégory Joseph

(24/01/2010)

Op naar een 4de nieuwkomer bij 'Topsport Vlaanderen - Mercator', Grégory Joseph, een
veelwinner bij de jeugd die bij de beloften elk jaar zijn sterke periodes had. De renner uit Brasschaat is vooral
bekend als een sterk sprinter en zal daar verder aan werken. In verschillende profkoersen liet hij zich
meermaals positief opmerken wat resulteerde in een contract bij Topsport Vlaanderen - Mercator.
Lees verder, Gregory Joseph

Nieuwkomers in 2010: Steven Van Vooren

(25/01/2010)

Steven Van Vooren, 5de nieuwkomer die we hier voorstellen, reed het voorbije seizoen
voor het An Post-Sean Kelly Team. Hij leverde daar knap werk af voor kopman Niko Eeckhout en kon zelf scoren
met winst tussen de profs in Puivelde en de eindzege in de Franse rittenwedstrijd Tour de l'Oise. Daarnaast
waren er heel wat leuke ereplaatsen voor de Eeklonaar die op allerlei terrein goed voor de dag komen.
Lees verder, Steven Van Vooren

Nieuwkomers in 2010: Jérôme Baugnies

(26/01/2010)

Nummer 6 van 7 nieuwkomers bij 'Topsport Vlaanderen - Mercator' is Jérôme Baugnies.
September 2009 werd één van de belangrijkste maanden in zijn wielercarrière tot nu toe. Met een knappe
prestatie tussen de profs in de GP de Wallonie kreeg hij zekerheid over zijn WK-selectie bij de beloften, een
week later werd hij 2de in een zware interclubwedstrijd in het Nederlandse Kerkrade, en nog een week later
schitterde hij op het WK met een 5de plaats. Drie mooie weken die de deur openden naar een profcontract.
Lees verder, Jérôme Baugnies

Nieuwkomers in 2010: Michael Van Staeyen

(28/01/2010)

Michael Van Staeyen is een pure rassprinter en op dit moment de laatste Belg die Mark
Cavendish wist te kloppen. Drie jaar reed de jonge Schotenaar bij de beloften, de laatste twee daarvan bij de
continentale ploeg van Rabobank. In 2010 is hij nieuwkomer bij 'Topsport Vlaanderen - Mercator', de laatste van
7 nieuwkomers die we hier nog moesten voorstellen.
Lees verder, Michael Van Staeyen

La Marseillaise en Bessèges: we zijn er klaar voor

(29/01/2010)

Zondag is het zo ver, terwijl de crossers voor spektakel gaan zorgen in het ijskoude Tabor
beginnen een pak renners in de GP d'Ouverture La Marseillaise aan het wegseizoen. Topsport Vlaanderen Mercator is zoals elk jaar erbij in deze Franse seizoensopener. Via een 10-tal groepstrainingen vanuit Gent en
een 10-daagse stage in Calpe hebben de renners zich voorbereid. "Het weer was zeer goed, we konden stevig
trainen", blikt Walter Planckaert terug op het verblijf in Spanje. De 7 nieuwkomers waren snel geïntegreerd en
de trainingen waren harder en beter dan de vorige jaren. Sommige dagen hadden we meer dan 3000 meter
hoogteverschil, je kan in en rond Calpe van zeeniveau naar 1000 meter gaan, klonk het bij Jean-Pierre
Heynderickx. In Marseille en Bessèges zullen we snel zien waar we staan, en hoe dat zit bij de concurrentie. In
de ploeg voor Marseille en Bessèges zitten 4 neo-profs en nieuwkomer Pieter Jacobs. Met Grégory Joseph,
momenteel al zeer goed, en Kris Boeckmans zijn daar 2 sprinters bij. Over Kris moeten we wel erbij vermelden
dat hij even sukkelde met de knie en in de winter ook twee keer ziek was. Hoe dan ook, op dit ogenblik is
iedereen goed op dreef, afwachten dus wat dat geeft vanaf zondag.

Piste: Tim Mertens Belgisch Kampioen scratch

(31/01/2010)

Tim Mertens won vrijdag het BK op de piste in de open categorie scratch. Hij haalde het in
het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent voor Steve Schets (Jong Vlaanderen) en Moreno De Pauw (Rock
Werchter Chocolade Jaques). Over verschillende categorieÃ«n worden er dit weekend in totaal 31 titels
toegekend. In de open categorie zijn er dat vijf. Kenny De Ketele is er niet bij. Hij rijdt aan de zijde van de
Duitser Andreas Beikirch de Zesdaagse van Berlijn. Na 2 dagen staan ze daar voorlopig op de 8ste plaats.

GP la Marseillaise: Pieter Jacobs meteen zesde

(31/01/2010)

Pieter Jacobs is vandaag zesde geworden in de Franse seizoenopener GP la Marseillaise.
De zege ging naar de Fransman Jonathan Hivert (Saur-Sojasun) voor Johnny Hoogerland (Vacansoleil) en
Samuel Dumoulin (Cofidis). Stevige wind en lage temperaturen daar in het Franse zuiden, en aanvallers van bij
de start. De wedstrijd gaat met een grote ronde landinwaarts over colletjes als de Petit Galibier, l'Espigoulier, la
côte de Julhan Les Bastides en le col de la Gineste. Na een 10-tal kilometer wedstrijd ging een trio ervandoor en
het peloton liet begaan. Thomas de Gendt ging er nog achteraan maar kwam helaas te laat, de 3 liepen al snel
tot meer dan 6 minuten uit. Gaandeweg kwam het peloton weer korter, terwijl de groep vooraan uiteen viel en
Westra alleen over bleef. Op de col de la Gineste, gelegen op 10 kilometer van de finish, kregen we dan een
nieuwe situatie: 9 renners reden voorop, daarbij Pieter Jacobs, en het peloton volgde op korte afstand. De
mannen vooraan hielden er een hoog tempo op na en het peloton bleef hangen op 11 seconden. Vooraan werd
er dus gesprint en Pieter Jacobs werd in zijn eerste wedstrijd voor Topsport Vlaanderen - Mercator mooi 6de.

Video's Calpe 2010 online

(02/02/2010)

Nu online, 2 videofilmpjes gemaakt tijdens de ploegstage in het Spaanse Calpe. Je hoort
Walter Planckaert over de stage en de ploeg, enkele van de renners over hun verwachtingen voor 2010, en je
ziet mooie sfeerbeelden van renners en personeel in actie.

Bessèges: Gregory Joseph 5de in rit 1

(03/02/2010)

De Sloveen Borut Bozic (Vacansoleil) won vandaag de eerste etappe in de Ster van
Bessèges. De rit ging over 146 van Aigues Mortes naar Le Grau du Roi via een korte aanloop gevolgd door een
ronde van 19,5 kilometer die 7 keer werd gereden. Bozic haalde het in de massaspurt voor Nico Eeckhout. Neoprof Gregory Joseph werd knap 5de. Eerder in de rit kwam Johan Coenen in beeld toen hij in zijn eentje naar 2
vroege vluchters reed. In de finale werden de 3 gegrepen.

Nu ook op twitter: teamTVLM

(03/02/2010)

Je kan Topsport Vlaanderen - Mercator nu ook op twitter volgen, zo weet je meteen
wanneer we nieuws, foto's, of wat anders toevoegen aan de website ...

Bessèges, rit 3: Armée in ontsnapping en top 10 stand

(05/02/2010)

Samuel Dumoulin heeft vrijdag de derde rit van de Ster van Bessèges gewonnen. In de
eindsprint was hij sneller dan de Sloveen Borut Bozic, winnaar van de eerste 2 ritten. Sander Armée was mee in
de ontsnapping van de dag en komt in de top 10 van het klassement.
De rit van vrijdag ging over 148,3 kilometer van Pont St-Esprit naar Bagnols-sur-Cèze, waar nog 4 ronden van 7
kilometer volgden. De laatste 400 meters voor de finish gingen licht bergop. Veel ontsnappingspogingen meteen
na de start maar de snelheid lag hoog en niemand raakte weg. Na 40 kilometer kregen we dan een groep van 13
vooraan met daarbij Thomas De Gendt en Preben Van Hecke. Het peloton liet zo'n grote groep niet gaan en in 2
schijfjes werden de vluchters terug gegrepen. Daarop raakte 4 man voorop en nu lukte het wel. Voor Topsport
Vlaanderen - Mercator was Sander Armée erbij. In zijn gezelschap zaten Sandy Casar (Française des Jeux),
Christophe Kern (Cofidis) en Fabrice Jeandesboz (Saur-Sojasun). Na 85 kilometer wedstrijd had het kwartet een
voorsprong van 3'45", maar in de achtergrond trokken de sprintersploegen met Vacansoleil op kop zich op gang.
De koplopers werden 1 voor 1 ingelopen en bij het ingaan van de slotronde kregen we vooraan dus een compact
peloton. In de spurt plaatsen Pieter Jacobs (7de) en Gregory Joseph (9de) zich in de top 10. De Sloveen Bozic
blijft leider in het algemeen klassement. Sander bleef in het peloton nadat hij gegrepen was en komt dankzij
bonificatieseconden verdiend in de tussenspurten de top 10 binnen op de 8ste plaats. Kris Boeckmans die boniseconden had gescoord in de eerste rit zakt nu terug naar de 13de plaats. In het bergklassement staat Sander
3de.

Terug naar Qatar: Frederiek zullen we nooit vergeten

(06/02/2010)

Donderdag vertrok onze ploeg met sportdirecteur Jean Pierre Heynderickx naar Qatar. De
daaropvolgende nacht was het precies een jaar geleden dat Frederiek Nolf daar niet meer wakker werd in zijn
hotelkamer. De ploeg trok zich toen meteen terug uit competitie en keerde geslagen huiswaarts. Terugkeren
naar Qatar maakt veel gevoelens en emoties los bij renners, personeel en ploegleiding, Frederiek zijn we nooit

vergeten. Zijn prentje ging de wereld rond in valiezen, handschoenenkastjes, achter zonnekleppen in
volgwagens enz., iedereen bij Topsport Vlaanderen - Mercator was, is en blijft betrokken en diep geraakt door
dit veel te vroege overlijden. En morgen beginnen ze eraan in Qatar, met een ploegentijdrit over 8,2 kilometer.
(zie ook in archief 2009, meer over Frederiek)

Bessèges, rit 4: Jacobs weer top 10, Armée schuift op

(07/02/2010)

De Fransman Arnaud Molmy (Team Roubaix-Lille Métropole) heeft gisteren de vierde rit in
de Ster van Bessèges gewonnen. Het was Samuel Dumoulin die wat afgescheiden als eerste over de meet kwam
maar hij had een stukje parcours afgesneden en werd gediskwalificeerd. Dumoulin was overigens niet de enige
die een korter wegje nam, ook Johan Coenen en nog 5 anderen werden gedeclasseerd. Molmy werd intussen
ook leider in het klassement. Met beklimmingen als de col de la Baraque, de col de Porte, de col des Trellis en de
col des Brousses was dit de koninginnerit van de rittenwedstrijd. Onze renners toonden zich met Kris Boeckmans
en later Thomas De Gendt in ontsnappingen, maar na de col de la Baraque kregen we toch weer een grote groep
vooraan in de wedstrijd. Daaruit kregen we de ontsnapping van een trio, en even later kwamen daar nog 2
renners aansluiten. De 5 werden op drie kilometer gegrepen zodat we toch weer een spurt kregen. Pieter Jacobs
zat daar weer mooi vooraan, goed voor een 6de plaats, en meteen achter hem zat Thomas De Gendt. Sander
Armée schoof intussen een plaatsje op in de stand, 7de dus.

Qatar, ploegentijdrit: opdracht volbracht

(07/02/2010)

Met een ploegentijdrit over 8,2 kilometer begon dus de Ronde van Qatar 2010. Geen
makkelijke klus, dit zorgt toch voor wat druk wanneer je het deelnemersveld bekijkt, aldus Jean-Pierre
Heynderickx. Op ons en 1 andere ploeg na zijn dit allemaal topploegen, die grote rondes rijden of zullen rijden.
Die andere ploeg is Trek Livestrong U23 van ploegleider Axel Merckx, maar zij hebben bijvoorbeeld een
wereldkampioen achtervolging aan de start. We wilden en zouden niet met de traagste tijd op de tabel staan, en
dat is gelukt. Trek Livestrong en AG2R bleven we voor, en op enkele honderdsten na reed onze jeugd dezelfde
tijd als Team Katusha en Omega Pharma - Lotto. Topsport Vlaanderen - Mercator werd uiteindelijk nog 13de,
nadat Cervélo Test Team gedeklasseerd werd. Vanaf morgen begint dus het festival van de wind en de sprint.
We hebben enkele pionnetjes aan boord die zich willen tonen maar dat is zo bij alle ploegen, wist Jean-Pierre
nog te vertellen. Hij overliep even de deelnemerslijst en telde in de rapte een 30-tal spurters!

Bessèges: De Gendt 4de en bergtrui, Armée 7de!

(07/02/2010)

Schitterende eindbalans na afloop van de Ster van Bessèges vandaag. Thomas De Gendt
trok mee in de vlucht van de dag, pakte het bergklassement en de 4de plaats in de eindstand. En Sander Armée
werd 7de in de eindstand.
Buikgriep in het peloton, zo bleek bij de start van de slotrit van de Ster van Bessèges. Een 25-tal renners gingen
niet meer van start en daarbij was ook de leider van het klassement, Arnaud Molmy van Team Roubaix-Lille
Métropole. Voor ons kwam Kris Boeckmans niet aan de start. Nog voor de rit gereden was schoof Sander Armée
dus virtueel naar de 5de plaats. Over naar de rit zelf dan, waar we na 10 kilometer een kopgroep kregen van 7
met daarbij dus Thomas. Elke dag al was hij bij de aanvallers en gisteren leek het even goed te lukken maar
vandaag kwam het helemaal in orde. De voorsprong van de 7 steeg niet boven de 2 minuten maar Thomas
pakte wel de eerste bergprijs en samen met de punten die hij in de koninginnerit scoorde kwam hij aan de
leiding van dat klassement. Dat de vluchters het niet zouden uitzingen tot op de finish was snel duidelijk maar de
bergprijs was binnen! De laatste van 7 koplopers ging eraan op 4 kilometer van het einde. Bij de ploegen die
vooraan het werk deden onder meer het An Post-Sean Kelly team en hun kopman Nico Eeckhout maakte het af
in de spurt.

Qatar: Geert Steurs eert Frederiek met overwinning

(08/02/2010)

Geert Steurs won vandaag de 2de rit in de Ronde van Qatar. In een spurt met 2 versloeg
Geert zijn medevluchter, de Nederlander Wouter Mol (Vacansoleil). Geert wordt ook leider in het
puntenklassement. Wouter Mol die met zijn ploeg een betere ploegentijdrit reed staat op kop in het algemeen
klassement. De 2 hadden al vroeg in de rit een ontsnapping op poten gezet. De eerste achtervolgers eindigden
op 1'51". Deze zege is een opsteker voor Geert en iedereen in de ploeg, een overwinning die we delen met en
opdragen aan Frederiek Nolf, onze ploegmaat die hier vorig jaar overleed in zijn slaap.

Qatar, rit 3: Lodewyck afgevoerd na zware val, probeert morgen te starten
(10/02/2010)

Tom Boonen (Quick.Step) heeft vandaag in een massaspurt de 3de rit in de ronde van Qatar gewonnen. De
dichtste ereplaatsen waren voor de Duitser Heinrich Haussler (Cervélo) en de Australiër Baden Cooke (Saxo
Bank). Voor Topsport Vlaanderen - Mercator werd het na de zege en de emoties van gisteren weer een bewogen
dag. Klaas Lodewyck raakte in volle sprint betrokken bij een valpartij en moest voor verder onderzoek naar het
ziekenhuis. Even verloor hij zelfs het bewustzijn liet Jean Pierre Heynderickx weten. Verder onderzoek wees
intussen uit dat Klaas niets gebroken heeft, hij hoopt op een goede nachtrust en probeert morgen te starten, zo
klonk het vanavond vanuit Qatar. Duimen dus want na de schitterende prestatie van Klaas gisteren was ook hij
vandaag op weg naar misschien wel de verrassing van de dag. Na de finish vertelden verschillende renners van
andere ploegen dat Klaas op weg was naar het podium of misschien wel meer. Bovendien staan we met Klaas
erbij tussen al dit pro-tour geweld nog steeds op kop in het ploegenklassement! We moeten hier niet onderdoen
voor die ploegen, aldus nog Jean-Pierre. Prachtig hoe ze weer in de aanval reden en Klaas naar voren brachten.
Dat in de aanval rijden, dat ging dan over Klaas opnieuw, en over Steven Van Vooren. Klaas zat bij de eerste
vlucht van de dag maar dat duurde niet lang. Daarna was het de beurt aan Steven. Hij trok op pad met de Let
Gatis Smukulis. Meer dan 2'30" kregen ze echter niet en met nog 30 kilometer te gaan was het over. En ja, onze
held van gisteren, Geert Steurs, staat nog steeds 2de in de stand.

Qatar: Geert Steurs nog steeds op 2, ploeg op 1!

(10/02/2010)

Goed nieuws uit Qatar, Geert Steurs blijft ook na rit 4 op de 2de plek in de stand en
Topsport Vlaanderen - Mercator blijft het ploegenklassement aanvoeren. Klaas Lodewyck ging zoals
aangekondigd van start en eindigde in het peloton op de 53ste plaats. In de stand staat Klaas 15de. En onze
ploeg reed zich nog maar eens in de kijker doordat nu Sep Vanmarcke meeging in de ontsnapping van de dag.
Met 3 waren ze, maar in de finale werden ze ingelopen en de Italiaan Francesco Chicchi won de rit in de
massasprint. Nog 2 ritten te gaan nu, en de Protour ploegen zitten klaar om aan te vallen. Als de wind zo zwak
blijft als vandaag dan is dat in het voordeel van de koplopers in de stand, de Nederlander Wouter Mol en Geert
Steurs.

Tim Mertens aan de slag in Frankrijk

(11/02/2010)

Tim Mertens maakt deel uit van een nationale selectie die vandaag start in "Le Circuit des
Plages Vendéennes Cycliste", een rittenwedstrijd van 7 koersdagen tussen 11 en 21 februari. De ritten gaan door
op 11, 13, 14, 16, 18, 20 en 21 februari en de afstand bedraagt nooit meer dan 140 kilometer. Info over de
wedstrijd vind je op http://www.cocpv.org. De andere Belgen in de selectie zijn Nicky Cocquyt, Ingmar De
Poortere, Jonathan Dufrasne, Steve Schets en Justin Van Hoecke.

Geert en Topsport Vlaanderen - Mercator houden stand!

(11/02/2010)

Het water stond Geert Steurs (2de in de stand) en Topsport Vlaanderen - Mercator (op kop
in het ploegenklassement) aan de lippen vandaag in de 5de rit. Beukwerk van Fabian Cancellara en Stuart
O'Grady (Saxo Bank) in de finale zorgde ervoor dat een groepje van 14 vooruit geraakte, met in de
achtervolging 2 grote groepen op respectievelijk 20 en 35 seconden. Doorgaan en redden wat er te redden valt
was de boodschap voor de mannen rond Geert Steurs. De 14 koplopers, met aan boord ook de sterke
klassementsleider Wouter Mol (Vacansoleil) en de sprinters Tyler Farrar (Garmin-Transitions) en Daniele Bennati
(Liquigas) braken pas helemaal zodat we toch nog een massaspurt kregen. Geert, Klaas Lodewyck en Sep
Vanmarcke waren er vooraan bij terwijl Tom Boonen de overwinning pakte, zijn 17de al in Qatar. Tom krijgt er
10 seconden bonificatie door en staat nu 3de in de stand op 1'45" van Wouter Mol. Geert blijft op 9 seconden van
de Nederlander. En Topsport Vlaanderen - Mercator blijft het ploegenklassement aanvoeren!! Nog 1 rit te gaan.

Rit 1 Circuit des Plages afgelast

(11/02/2010)

In een vorig bericht hadden we het over de deelname van een nationale selectie van
pistiers met onder meer Tim Mertens aan "Le Circuit des Plages Vendéennes Cycliste", een rittenwedstrijd van 7
koersdagen tussen 11 en 21 februari. Vandaag stond rit 1 op het programma maar omwille van zeer slechte
weersomstandigheden is dat op aanraden van de koerscommissarisen niet doorgegaan. De echte start is dus
voorzien voor zaterdag.

Eindbalans Qatar: ritzege en 2de in stand, ploegenstand en jongerenklassement
(12/02/2010)
Een ritzege en de 2de plaats in het eindklassement, het ploegenklassement en het klassement van de jongeren.
Met vrijwel enkel ploegen uit de protour als tegenstander is dat een droom van een uitslag. En toch was er

ontgoocheling omwille van het prijsgeven van de eerste plaats in het ploegenklassement nadat Geert Steurs
vandaag door een breuk in een 2de peloton terug viel. We waren er kort bij maar zijn en blijven we dik tevreden
met de prestaties en de einduitslag klonk het achteraf. In de tweede rit was het dat Geert samen met de
Nederlander Wouter Mol de basis legde voor dit alles. Het poloton liet de 2 toen te ver uitlopen en een eerste
groepje bleef hangen op dik 2 minuten. De Nederlander stond voor Geert door de ploegentijdrit, toonde zich
samen met zijn ploeg Vacansoleil sterk in de daaropvolgende ritten en sluit de Ronde dus verdiend af als
eindwinnaar. Geert zo dus 2de in de stand, Klaas Lodewyck 15de en 2de in de stand van de jongeren, en
Topsport Vlaanderen - Mercator strandt op 17 seconden van Cervélo in de strijd om het ploegenklassement.
Verder onthouden we nog het aanvalswerk van Steven Van Vooren en Sep Vanmarcke in ritten 3 en 4. Intussen
begint in Qatar de grote verhuis waarbij heel het peloton naar Oman trekt om zondag in deze nieuwe
rittenwedstrijd te starten.

Oman: Van Staeyen 6de in avondcriterium

(15/02/2010)

Gisteren ging de Ronde van Oman van start in Muscat Corniche met een avondcriterium
van 61 kilometer verdeeld over 16 ronden. De Fransman Jimmy Casper (Saur-Sojasun) won de massaspurt voor
de Noor Edvald Boasson Hagen (Team Sky). De volgende plaatsen gingen naar Kenny Dehaes, Tyler Farrar en
Francesco Chicchi en op plaats 6 eindigde Michael Van Staeyen. Na hem hadden we nog Vanspeybrouck (15de)
en Lodewyck (19de) in de top 20 waardoor we net als in Qatar weer de leiding namen in de ploegenstand!
De Ronde van Oman wordt net als die van Qatar georganiseerd door het Franse Amaury Sports Organisation
(ASO) en Eddy Merckx maar is in heel wat opzichten totaal anders. Zo stond er gisteren een overweldigende
massa volk langs de weg, en het parcours van de komende ritten is zeker niet biljartvlak zoals in Qatar. Het
avondcriterium werd voorafgegaan door een lasershow en vuurwerk.

Oman: strijdlust voor Vandewalle (rit 2), ereplaats voor Lodewyck (rit 3)
(16/02/2010)
De 2de rit in Oman ging gisteren in de spurt naar Daniele Bennati (Liquigas-Doimo) voor Tyler Farrar (GarminTransitions) en de Noor Edvald Boasson Hagen (Team Sky), die ook de nieuwe leider werd. De renners reden
een rit van 148,5km tussen Nizwa en Samail, waar nog 2 rondjes van 7,5 km. volgden. Het weer was schitterend
en langs de weg had weer een massa volk postgevat. Na 7 kilometer kregen we een kopgroep met daarbij
Kristof Vandewalle. In zijn gezelschap zaten de Brit Alex Dowsett (Trek-Livestrong), de Amerikaan Jackson
Stewart (BMC) en de Luxemburger Ben Gastauer (Ag2r- La Mondiale). Maximaal 6'25" reden ze weg van het
peloton, en met nog iets minder dan 15 kilometer te gaan werden ze gegrepen. Knap van Kristof, die na de finish
het podium op mocht voor de prijs van de strijdlust.
Ook aan het eind van de 3de rit was het spurten geblazen. Klassementsleider Edvald Boasson Hagen was nu de
snelste en de dichtste ereplaatsen waren voor de Italiaan Danilo Napolitano (Katusha) en de Amerikaan Tyler
Farrar (Garmin-Transitions). Geen Topsport Vlaanderen - Mercator renners in de ontsnapping van de dag
vandaag maar wel een ereplaats voor Klaas Lodewyck (9de). In de voorlopige stand staat Kristof 7de en Michael
10de, en dat is allemaal weer schitterend van onze jonge ploeg in dit uitgelezen gezelschap. Uitkijken is het nu
naar de 4de rit, 187 kilometers over een heuvelachtig parcours.

Bijna 200 foto's toegevoegd

(16/02/2010)

Vandaag nog 12 foto's van rit 1 en 2 uit de Tour of Oman toegevoegd aan de website.
Samen met de foto's die we de laatste dagen toevoegden (Besseges, Qatar, Oman, ... ) komen komen we zo al
een totaal van bijna 200 nieuwe plaatjes, je vindt ze allemaal vanaf hier. En telkens we iets toevoegen op de site
lees je dat op onze twitter, teamTVLM.

Oman: beetje chaos voor de start van rit 4

(17/02/2010)

Beetje chaos vandaag in Oman voor de start van de 4de rit. Vooraf was er een
verplaatsing met de bus (1 uur) en een vlucht (45 minuten) nodig richting Ibri, gevolgd door nog eens een
verplaatsing van 110 kilometer met busjes. De karavaan liep heel wat vertraging op. Op het ogenblik dat de rit
al een kwartiertje bezig moest zijn waren de renners nog 40 kilometer verwijderd van de startplaats. Het belooft
een zware dag te worden voor peloton en volgers want na de rit die vandaag over 187 kilometer gaat volgt nog
eens een verplaatsing van 150 kilometer naar het hotel.

Algarve: Baugnies in de aanval en leider bergklassement

(17/02/2010)

Vandaag begon onze ploeg in Portugal aan de Ronde van de Algarve, een zware
rittenwedstrijd met veel klimwerk en een sterke bezetting. Het schrikte Jérôme Baugnies niet af om er na 8
kilometer al in te vliegen en met 3 Portugezen in de aanval te gaan. Aan kilometer 50 hadden de 4 een
voorsprong van bijna 7 minuten waarop in het peloton Team HTC-Columbia de snelheid opdreef en er zo snel
weer 2 minuten af deed. Door een hevige stortbui stokte de snelheid in het peloton opnieuw zodat de voorsprong
van de 4 weer opliep tot meer dan 9 minuten. Intussen was Jérôme als eerste bovengekomen op de 2
beklimmingen van de dag waardoor hij de leiding neemt in het bergklassement. In de tussenspurten was Jérôme
telkens 2de. Met nog 60 kilometer te gaan kwam de achtervolging terug op gang en in moeilijke
weersomstandigheden met veel wind werden de koplopers gegrepen op 15 kilometer van het einde. In de lastige
finale wist de Fransman Benoit Vaugrenard (Française des Jeux) de spurters nog te verschalken en de rit te
winnen. Donderdag staat een zware rit over 207 kilometer op het programma, en de weersomstandigheden
zullen weer niet al te best zijn.

Oman: Michael Van Staeyen 3de in rit 5

(18/02/2010)

Na de moeilijk verlopen vierde rit was het vandaag weer aan de spurters in de Ronde van
Oman. De zege ging naar Tom Boonen voor de Argentijn Haedo (Saxo Bank) en schitterend op drie onze Michael
Van Stayen. Veel scheelde het niet, en mooi ook wanneer je kijkt wie er allemaal achter onze neo-prof eindigt:
Baden Cooke, Tyler Farrar, Edvald Boasson Hagen, Daniele Bennati en Roger Kluge! En op de 10de plaats volgde
dan nog Klaas Lodewyck. De Italiaan Bennati blijft voorop in de stand. Morgen is er al de afsluitende tijdrit over
18 kilometer.

Algarve: Baugnies opnieuw in de aanval, Coenen 8ste

(19/02/2010)

Voor de 2de dag op rij trok Jérôme Baugnies in de aanval, nu na 12 kilometer wedstrijd in
een groepje van 5 met bij hem nog Hunt, Vitoria, Golas en Fouchard. De 5 reden tot bijna 12 minuten
voorsprong bijeen en net als in de eerste rit ging Jérôme voor de bergprijs. Drie keer kwam hij als eerste boven
op een klim van 3de categorie, goed voor een mooie voorsprong in het bergklassement. Met nog 70 kilometer te
gaan viel dan de kopgroep uiteen. Eerst viel Jérôme samen met Golas vooraan weg, later gebeurde dat ook met
Hunt. In de finale bleef Vittoria alleen over en hij werd nog gegrepen op minder dan een kilometer van de finish.
André Greipel (Team HTC-Columbia) haalde het voor Jurgen Roelandts (Omega Pharma-Lotto) en Samuel
Sanchez (Euskaltel-Euskadi). Johan Coenen werd mooi 8ste. En Jérôme staat door zijn aanvalswerk ook op een
gedeelde eerste plaats in het klassement van de tussenspurten. Net als in Qatar en nadien Oman rijden de
mannen van Topsport Vlaanderen - Mercator zich zo ook in Zuid-Europa schitterend in de kijker. Morgen gaat het
in de 3de rit over 173.3 kilometers naar de top van de Alto do Malhao, een klim van 2de categorie.

Topsport Vlaanderen - Mercator super in Portugal

(20/02/2010)

In de zware derde rit van de Ronde van Algarve reden onze mannen zich weer fantastisch
in de kijker. Thomas De Gendt trok met 6 andere renners in de aanval en pakte onderweg een stapel punten
voor het bergklassement en het sprintklassement. In dat laatste staat hij daardoor aan de leiding, en in het
bergklassement staat hij 2de na Jérôme Baugnies.
De vluchters werden in de aanloop naar de finale gegrepen en een eerste peloton aangevoerd door de mannen
van Astana maakte zich dan op voor de Alto do Malhão, een slotklim over 2,7 kilometer met in de aanvang een
strook van 20%. Alberto Contador greep de macht en won met 11 seconden voorsprong op de Portugees Tiago
Machado (RadioShack) en 22 seconden op de Amerikaan Levi Leipheimer (RadioShack). Opvallend even later
was de finish van onze neo-prof Sander Armée, eerste Belg in de uitslag, knap 12de op 33 seconden van
Contador. Sander eindigde in het gezelschap van Rui Costa, Luis Leon Sanchez, Andreas Klöden, Matthew Lloyd
en Joaquin Rodriguez en staat in de stand 12de. Dit alles leverde een mooi zicht op bij de uitreiking van de
truitjes op het podium. Contador in de leiderstrui, Greipel in de puntentrui en daarbij dan Thomas als leider in de
tussenspurten en Jérôme in het bergklassement. De stand in dat klassement is ook het bekijken waard:
1: Baugnies
2: De Gendt
3: Contador

Ronde van Algarve: de prijzen zijn binnen

(21/02/2010)

De Ronde van Algarve zit er op en de prijzen zijn binnen. In de rit van zaterdag was het
de beurt aan Preben Van Hecke om uit te pakken met aanvallend koerswerk. Na 20 kilometer wedstrijd vormde
er zich een kopgroep van 6 en Preben was erbij. Naast hem zaten vooraan de Belgen Iljo Keisse (Quick Step) en
later, nadat 3 renners vooraan verdwenen en 3 anderen kwamen aansluiten, Sebastien Rosseler (Team

RadioShack). Niemand was een bedreiging voor de leidersplaats van Alberto Contador in het klassement en de 6
konden een mooie voorsprong uitbouwen. In de finale ging Rosseler er alleen vandoor, goed voor de ritzege.
Preben eindigde 4de op 20 seconden en het peloton liep binnen met een achterstand van 3 minuten. In de
nevenklassementen kwamen de leidersplaatsen van Jérôme Baugnies (bergprijs) en Thomas De Gendt (sprint)
niet in gevaar. Restte dan nog de tijdrit over 17,2 kilometer en die werd gewonnen door Luis Leon Sanchez voor
Contador. Sander Armée bleef 12de in de stand na de 4de rit maar viel na de tijdrit terug tot de 23ste plaats.
Hoe dan ook, zijn prestatie in de zware 3de rit vergeten we niet. En de eindwinst in het sprintklassement
(Thomas) en bergklassement (Jérôme) is een feit en dat is schitterend gedaan!
Als afsluiter geven we nog enkele links mee naar een massa foto's over deze Ronde van Algarve, met daarbij
Jérôme en Thomas naast Alberto Contador op het podium:
.
.
.
.
.

foto's van © Joao Dias
foto's van © Victor Leandro
foto's van © Sérgio Martins
links met foto's en video op www.steephill.tv
links met foto's op www.cycloweb.com

Ploegvoorstelling 2010

(25/02/2010)

De voorbereidingswedstrijden, de ploegvoorstelling en de verkenning van de eerste
Vlaamse koers van het nieuwe wielerseizoen zitten er op. Onze mannen zijn klaar voor het zwaardere werk, dat
bewezen ze in februari wel. Waar ook actief, vrijwel steeds liet Topsport Vlaanderen zich opmerken. Onze jonge
garde greep werkelijk elke kans aan om in de aanval te trekken en die strijdlust werd beloond met vele
ereplaatsen, een ritzege en eindwinst in 3 nevenklassementen. Aanvallend koerswerk werd dus absoluut beloond
en in het Vlaamse werk dat er nu aankomt zal het niet anders zijn, zo klonk het bij onze sportdirecteurs tijdens
de ploegvoorstelling van dinsdagavond in het Brugse hotel Weinebrugge.
De presentatie van de ploegvoorstelling werd verzorgd door sportjournalist Louis De Pelsmaeker. De renners
werden per provincie aan sponsors en genodigden voorgesteld, en tussendoor zorgde Harpiste Janu voor
muzikale tussenstukjes. Opmerkelijke aanwezige was ook miss België 2010 Cilou Annys. Nadat zowat iedereen
met haar op de foto stond kon het informele gedeelte van de avond starten. Binnenkort vind je hier heel wat
video-materiaal over de ploegvoorstelling. Een aantal foto's en de toespraak van Teammanager Christophe
Sercu kan je intussen al bekijken/downloaden.

Kort nieuws: ziekenboeg, Vanmarcke online, download foto's

(26/02/2010)

Geert Steurs en Michael Van Staeyen moeten door ziekte afzeggen voor de Vlaamse
openingskoersen. Ze worden vervangen door Steven Van Vooren (Omloop het Nieuwsblad) en Klaas Lodewyck
(Kuurne-Brussel-Kuurne).
Sep Vanmarcke heeft sinds kort zijn eigen website: http://www.sepvanmarcke.be.
Liefhebbers van foto's in hoge (print) resolutie kunnen nu de portretten van onze renners gratis downloaden.

Gregory Joseph 3de in Beverbeek Classic

(28/02/2010)

Yannick Eijssen won zaterdag in een spurt met 2 de Beverbeek Classic. Gregory Joseph
won 20 seconden later de spurt voor de 3de plaats. Een peloton van meer dan 200 man trok zich op gang voor
een grote en zeven plaatselijke ronden maar het duurde toch lang vooraleer er echt afscheiding en/of breuken
kwamen. Op het eind van de grote ronde vormde zich in 2 fasen dat toch een kopgroep van vijf met daarbij Tim
Mertens. De vijf werden aan het eind van de voorlaatste ronde gegrepen.

Omloop het Nieuwsblad: Juan Antionio Flecha

(28/02/2010)

De Spanjaard Juan Antionio Flecha (Team Sky) won zaterdag solo de opener van het
Belgische wielerseizoen, de Omloop Het Nieuwsblad. De Duitser Heinrich Haussler won 18 seconden later de spurt
van een groepje voor de 2de plaats. De derde stek ging naar de Amerikaan Tyler Farrar.
De wedstrijd kende een klassiek verloop met de ontsnapping van een groepje van 4 met aan boord aanstoker
Frederik Veuchelen, de Nederlander Curvers (Skil-Shimano), de Duitse sprinter en pistier Kluge (Team Milram)
en de Fransman Guesdon (Francaise des Jeux). De vier liepen tot 12 minuten uit. In het peloton, met meestal de
ploegen van Team Sky en Quick Step op kop, bleef het lang rustig. Vanaf de Taaienberg ging het tempo in

stijgende lijn maar het duurde toch tot voorbij de laatste van 12 hellingen, de Molenberg, eer de vluchters
gegrepen werden. Onze mannen streden daar niet meer in de vuurlinie. Sep Vanmarcke, onze eerste, eindigde
34ste en zat in een trio dat volgde op net geen 3 minuten van de kop van de wedstrijd. Pech wel voor Klaas
Lodewyck. Onze 2de jaars was goed maar zat tussen de volgwagens na een technisch defect en net op dat
ogenblik werden die wagens opgehouden door een gesloten overweg. Het peloton was er door en Klaas verloor
een pak tijd. Het is gissen waar hij was uitgekomen zonder dit voorval.

Kuurne: 26 overlevers, met Traksel op 1

(28/02/2010)

Wind, regen, koude, oftewel verschrikkelijk stormweer dat zorgde voor bijna 5 helse uren
Kuurne - Brussel - Kuurne. Het was een kwestie van overleven en dat deden er ondanks alles toch nog 26.
Renners van Topsport vlaanderen - Mercator waren er niet bij, net als een heel pakket tenoren en favorieten. De
helden aan het eind van deze slijtageslag waren Bobbie Traksel op 1, gevolgd door Rick Flans en Ian Stannard.

Le Samyn: Gregory Joseph knap 2de in massaspurt

(03/03/2010)

Neo-prof Jens Keukeleire (Cofidis) heeft vandaag in de massasprint met ruim verschil de
GP Le Samyn gewonnen. Onze Gregory Joseph - ook neo-prof - werd heel mooi 2de. Knap van beide
youngsters, want met ploegen als Team Saxo Bank, Omegha Pharma - Lotto, Skil Shimano, Vacansoleil, AG2R,
BMC, BBox, Francaise des Jeux, Cofidis en Milram stonden hier toch heel wat sterke renners aan de start. De
koers werd gekleurd door een lange ontsnapping van 5 zonder Topsport Vlaanderen - Mercator renner. Op het
plaatselijke parcours viel de kopgroep uiteen waarna iedereen gegrepen werd door het peloton. In de finale
waren er nog ontsnappingen maar op enkele kilometers van de finish liep alles weer samen. Knap dus van
Gregory die eerder al top 10 reed in Besseges en in de Beverbeek Classic.

Vlaamse Pijl voor Nieuw-Zeelander Clinton Avery

(07/03/2010)

De Nieuw-Zeelander Clinton Avery (PWS Eijssen) won zaterdag de Vlaamse Pijl. Maarten
Neyens (5de), Steven Van Vooren (7de) en Gregory Joseph 9de) eindigden in de top 10 terwijl Thomas De Gendt
de bergprijs op zak stak.
De Vlaamse Pijl in en om Harelbeke is een wedstrijd van categorie 2 over net geen 152 kilometer met onder
meer beklimmingen van de Kluisberg, de Knokteberg, de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Kruisberg en de
Tiegemberg. Een eerste ontsnapping van belang kregen we na zowat 10 kilometer toen Thomas De Gendt samen
met Willem Wauters (Davo Lotto) voorop raakte. Verderop kwamen 2 renners aansluiten, daarbij al Clinton
Avery, de latere winnaar. Thomas sprokkelde intussen punten voor de bergprijs. Met nog minder dan 80
kilometer te gaan werd de kopgroep vooraan aangedikt tot 10, daarbij dan voor ons naast Thomas nog Maarten
Neyens en Steven Van Vooren. Achter die 10 volgde een 2de groep met onder meer Gregory Joseph. De eerste
vluchters van de dag, Thomas en Willem Wauters, moesten vooraan afhaken zodat we met 8 richting finish
trokken. Clinton Avery won daar dus de spurt voor zijn teamgenoot Jens Debusschere. In de slotkilometer was
er nog een aanval van Maarten maar hij werd teruggegrepen. Gregory Joseph won op 1'30" de spurt van de
achtervolgende groep.

3daagse West-Vlaanderen: ereplaats Kris Boeckmans

(07/03/2010)

Twee keer op rij massaspurt in de driedaagse van West-Vlaanderen tot dusver. Iedereen
kent hem nu, de jonge neo-prof Jens Keukeleire. Hij won overtuigend de spurt van de eerste rit tussen Kortrijk
en Bellegem, werd 3de in de tweede rit tussen Torhout en Handzame, voert het algemeen klassement aan, en
doet hetzelfde in nog enkele nevenklassementen. Die tweede rit werd gewonnen door de Duitser Robert Wagner
van Skil-Shimano. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator zagen we in de finale van de eerste rit nog aanvalswerk
van Klaas Lodewyck en Pieter Vanspeybrouck. In de 2de rit was Pieter ook mee in een kopgroep die zich
vormde na 120 kilometer maar het peloton behield de controle. In de spurt was er de 6de plaats voor Kris
Boeckmans. Michael Van Stayen werd 12de. Zondag is er de slotrit van Middelkerke naar Ichtegem met daarin
de beklimming van de Kemmelberg.

3daagse West-Vlaanderen: Kris Boeckmans wint rit 3

(07/03/2010)

Opnieuw massaspurt in de de driedaagse van West-Vlaanderen en nu was de zege voor
onze spurter Kris Boeckmans. De slotrit ging over 194,5 kilometer van Middelkerke naar Ichtegem. Team Cofidis
controleerde de koers voor hun jonge leider Jens Keukeleire en neutraliseerde een ontsnapping met onder meer
Johan Coenen. Onze ploeg haalde dan de rit binnen met Kris. Schitterend van onze neo-prof, gisteren pakte hij

zijn eerste top 10, en vandaag dus al de zege. Leider Keukeleire werd 3de in de rit en is eindwinnaar. Mede
dankzij 3 bonificatieseconden in de eerste tussenspurt van de dag werd Kris ook mooi 2de in de eindstand. Pieter
Vanspeybrouck werd 13de in de stand en Topsport Vlaanderen - Mercator 2de in de ploegenrangschikking.

Geen piste WK voor Kenny De Ketele

(09/03/2010)

Kenny De Ketele moet noodgedwongen passen voor het WK op de piste eind deze maand
in Kopenhagen door een variant van klierkoorts. Rusten is nu de boodschap voor onze pistier. Het zit Kenny niet
mee de laatste maanden. In december raakte hij op de sukkel na een inenting tegen de Mexicaanse griep kort
voor de afreis naar Columbia waar hij een manche van de wereldbeker ging rijden. Hierdoor kon hij eind
december zijn Belgische titel achter de derny niet verdedigen. Intussen was er ook dat slechte nieuws over de
verwijdering van de puntenkoers en de ploegkoers uit het programma voor de volgende Olympische Spelen. In
januari 2010 reed Kenny een 2-tal zesdaagses en begin februari zat hij in de ploeg die het open BK
ploegenachtervolging won maar in maart kwam hij niet meer in actie. Hoe lang deze rustperiode zal duren weten
we nog niet.

Vanmarcke 2de in Wanzele

(11/03/2010)

Sep Vanmarcke werd gisteren in het Oost-Vlaamse Wanzele tweede in de eerste
kermiskoers van het seizoen. De overwinning ging naar Frédéric Amorison (Landbouwkrediet). De renners
vertrokken met wat vertraging aan de wedstrijd, er waren 16 ronden van 10 km. te gaan. Een groepje van 5
met Steven Van Vooren geraakte op aanstoken van David Boucher (Landbouwkrediet) snel weg. Tot 3 minuten
liepen de vluchters uit en met nog 3 ronden te gaan naderde het peloton tot minder dan een minuut. De laatste 3
overblijvers van de kopgroep, daarbij nog steeds Steven, werden op 15 kilometer van de finish gegrepen.
Daarop kregen we een nieuwe ontsnapping met Sep Vanmercke erbij. De andere koplopers waren de Fransman
Jean Zen (Palmans-Cras), Matthé Pronk (Vacansoleil) en het Landbouwkrediet-duo Koen Barbé en Frédéric
Amorison. De 5 bleven voorop en aan de finish won Amorison, gelanceerd door Barbé, met voorsprong. Sep
werd 2de op 3 seconden. Kris Boeckmans eindigde 9de, Klaas Lodewyck 11de.

Waasland: top 10 voor Lodewyck (4de) en Boeckmans (8ste)

(15/03/2010)

De Fransman Denis Flahaut, rijdend als eliterenner zonder contract voor het ISD-team,
won zondag in een massasprint de Omloop van het Waasland. De wedstrijd ging van start in Lokeren en eindigde
na 191 kilometer, verdeeld over een grote en 9 kortere ronden, in Stekene. Een kopgroep van 23 met daarbij
voor Topsport Vlaanderen - Mercator in het begin Michael Van Staeyen, Steven Van Vooren en Klaas Lodewyck
leek goed stand te houden met een voorsprong van 5 minuten. Onder impuls van de mannen van Veranda's
Willems en het An Post Sean Kelly team werd uiteindelijk toch nog iedereen gegrepen. Een late uitval van
Boucher en Zen kende geen succes. Baptiste Planckaert (Landbouwkrediet) en de Litouwer Juodvalkis (Palmans)
stonden samen met de winnaar op het podium, Klaas Lodewyck werd 4de en Kris Boeckmans 8ste.

Tim Mertens in WK Omnium

(17/03/2010)

Tim Mertens is onze enige vertegenwoordiger op het piste-WK van volgende week in
Kopenhagen. Dat Kenny De Ketele er niet bij zou zijn wisten we al, Kenny kampt al een tijdje met
gezondheidsproblemen en moet rusten.

Intussen in Calpe ...

(17/03/2010)

Terwijl een aantal renners hier actief waren in Wanzele, Stekene en Nokere zaten 9
andere renners met sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx en trainingsbegeleider Koen Pelgrim een 8-tal dagen
in het Spaanse Calpe voor opnieuw een stage. Binnenkort mag je een reeks foto's van hen verwachten.

Geen Parijs - Roubaix voor Topsport Vlaanderen - Mercator

(17/03/2010)

Jammer maar helaas, geen Parijs - Roubaix voor Topsport Vlaanderen - Mercator in 2010.
Het Franse Amaury Sports Organisation (ASO) is organisator en maakte de beslissing dinsdag bekend.
Teammanager Christophe Sercu wist dat het moeilijk zou worden om bij de 25 geselecteerde ploegen te geraken
maar de teleurstelling is toch groot. En zo ook bij de fans van de ploeg, dat bleek uit de talrijke reacties op onze
facebook account.

Voor renners als Pieter Vanspeybrouck, Klaas Lodewyck en bijvoorbeeld ook Stijn Neirynck en nog wat anderen
is dit heel heel spijtig, zegt ook Walter Planckaert. Dat zijn mannen die met volle goesting aan die wedstrijd
willen deelnemen. Het zijn ook renners die dat nodig hebben, die zo leergeld betalen en ervaring op doen met
het oog op later. In België weet iedereen wel waarvoor onze ploeg staat, we zijn doelgericht met opleiding bezig
en dat werpt zijn vruchten af, maar helaas, niet overal zien ze dat of weten ze dat.

Nokere Koerse: Keukeleire voor Boeckmans

(17/03/2010)

De jonge spurter en revelatie Jens Keukeleire doet het weer. Vandaag won hij de
massaspurt op Nokereberg, goed voor zijn 4de zege bij de profs en dat zo vroeg in zijn debuutjaar. Heel knap
ook was de 2de plaats van onze Kris Boeckmans, 2 jeugdige neo-profs die het afmaken in Nokere Koerse, een
toch door velen gegeerde wedstrijd, het wil wat zeggen. Een beetje verder, als 5de, hadden we dan nog Klaas
Lodewyck. Kris was niet ontgoocheld met zijn 2de plaats, nadat hij in de spurt op de kasseien verschillende
keren zijn achterwiel voelde wegspringen. Er zat dan ook misschien wel meer in, maar hij en anderen in de
ploeg zijn goed bezig en groeien naar hun topvorm vertelde Walter Planckaert achteraf. Wanneer we die tendens
doorzetten zullen er zeker en snel nog zeges volgen.
Walter blikte ook al vooruit op de komende weken. Onze ploeg had misschien wel de meeste zieken in huis maar
momenteel zijn ze allen aan het terugkeren, het komt wel goed. In de komende weken zullen we keuzes maken
voor ieder zijn programma. Het weekend van Gent-Wevelgem en de E3-prijs Harelbeke bijvoorbeeld wordt een
harde noot om kraken. Gent-Wevelgem is niet meer de koers van de vorige jaren en oogt bijzonder zwaar nu.
Kunnen we daar nog meespelen zoals vroeger wel eens gebeurde? En meteen daarna volgt dan de 3-daagse van
De Panne waar we zeker Van Staeyen en Boeckmans uitspelen.

Podiumplaatsen in Cholet en Ronde van het Groene Hart (update)
(21/03/2010)
Twee wedstrijden stonden op het programma van Topsport Vlaanderen - Mercator afgelopen zondag, en in beide
wedstrijden behaalden we een 3de plaats. Klaas Lodewyck deed dit in de massaspurt aan het eind van de Franse
wedstrijd Cholet-Pays de Loire en Sep Vanmarcke zorgde ervoor in Nederland, in de Ronde van het Groene Hart.
Winnaar in Frankrijk werd de Columbiaan Leonardo Duque, spurter bij Cofidis. De wedstrijd werd geanimeerd
door een kopgroep van 8 die na amper 4 kilometer tot stand kwam. Voor onze ploeg was Preben Van Hecke
mee. Naast hem zaten onder meer Sebastien Chavanel, Mateo Carrara en Anthony Charteau in de kopgroep. De
maximale voorsprong bedroeg bijna 6 minuten. Op 30 kilometer van de finish kwamen vooraan 4
tegenaanvallers aansluiten maar het peloton, onder aanvoering van Cofidis volgde al op minder dan 2 minuten.
De hergroepering werd verderop een feit en Duque won de spurt voor Ladagnous en Klaas.
In Nederland ging de zege naar Jens Mouris. De Nederlander van Vacansoleil was ontsnapt uit een kopgroep van
15 en reed solo naar de zege. Zijn achtervolgers kwamen bij momenten zeer dicht maar Mouris hield stand. Niko
Eeckhout won 10 seconden later de spurt voor de 2de plaats, Sep was dus 3de en Pieter Vanspeybrouck was
7de.
Een video met de finale van de Ronde van het Groene Hart vind je hier.

Piste-WK: Tim Mertens in scratch en omnium

(23/03/2010)

Pech voor Iljo Keisse gisteren tijdens de trainingen met het oog op het piste-WK in
Kopenhagen. Iljo kwam ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hierdoor moet er gesleuteld worden aan de
planning van de renners voor het WK. Tim Mertens komt donderdag en zondag in actie. Tim zal starten in de
scratch en het omnium.

Dwars door Vlaanderen: hoed af voor Van Vooren en Vanmarcke

(25/03/2010)

Fantastisch gedaan weer van onze jongens gisteren in de 65ste Dwars door Vlaanderen.
Steven Van Vooren was mee in de eerste ontsnapping die naam waardig en hield nadien mooi stand. Sep
Vanmarcke zat in de finale in het eerste pelotonnetje en maakte daar mee de koers.
De wedstrijd was al 77 kilometer ver voor de kopgroep tot stand kwam, eerder was er geen ontkomen aan want
de snelheid lag meteen na de start super hoog. De Fransen Jean Zen en Lloyd Mondory en de Waal Grégory
Habeaux gingen er vandoor en Steven wist verderop nog bij de 3 aan te sluiten. Tot voorbij het drieluik
Kwaremont/Kalkhoveberg/Paterberg bleven de 2 sterksten van dit groepje - Steven en Mondory - vooraan. Dan

werden ze bijgehaald door een eerste grote groep met daarbij de belangrijkste spelers voor deze wedstrijd.
Daarop kwam het moment 'Cancellara', de Zwitser trok die eerste groep op een lint, reed zowat iedereen murw,
hield dan in en zijn ploegmaat en Deens kampioen Matti Breschel ging er op kousenvoeten vandoor. Het peloton
achter de koploper dikte wat aan zodat we daar met Steven en Sep 2 mannetjes mee hadden. Vanuit die groep
waren intussen wel Bjorn Leukemans, de Nederlander Niki Terpstra en de Franse veldrijder Steve Chainel in de
achtervolging gegaan. In het peloton achter die 3 kregen we verschillende tegenreacties met daarbij dikwijls
Sep, die zo mee de finale kleurde. Even zat Sep mee in een groepje met de Fransman Geoffroy Lequatre, Nick
Nuyens en Wouter Mol. Vooraan hield Matti Breschel stand, hij won met 7 seconden voorsprong. De 3
achtervolgers werden op de meet gegrepen maar Leukemans (2de) en Terpstra (3de) haalden nog net het
podium. Sep werd 18de en Steven 42ste op 1'42".
Bang moment nog eerder in de koers toen Preben Van Hecke botste op een paaltje. We vreesden voor een
voetbreuk zegde sportdirecteur Walter Planckaert achteraf, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Prebens
schouder was ook zwaar geraakt, mogelijk is daar een spiertje gescheurd maar door de zwelling kon dat nog
niet worden vastgesteld. Zonder hulp kon Preben de arm aan de geraakte schouder niet opheffen. Vandaag donderdag - zal Preben in de namiddag licht trainen om de spieren los te rijden en de stijfheid te verdrijven en
vanavond volgt er nog een laatste onderzoek in verband met een mogelijke spierscheur. Morgen weten we dan
of Preben zaterdag zal starten in Harelbeke.

Kort: Mertens 12de in scratch - Van Hecke ok voor Harelbeke

(26/03/2010)

Tim Mertens eindigde gisteren op het WK op de piste in Kopenhagen twaalfde in de
scratch. De titel ging naar de Deen Alex Rasmussen nadat die met 2 andere renners een winstronde genomen
had. De prijzen waren dan ook al verdeeld nog voor er gespurt moest worden. In het piste-seizoen 2008-2009
was Tim nog winnaar van de eindstand in de UCI Wereldbeker scratch. Het scratch-nummer is gewoon een
wedstrijd over 15 kilometer waarbij enkel de plaats aan de finish telt. In zo'n wedstrijd kan het dan ook alle
kanten uit gaan en kunnen er soms verrassingen uit de bus komen. Zondag start Tim in het omnium, in de
toekomst een belangrijke discipline op de Olympische Spelen.
De twijfels die er waren over al dan niet deelname van Preben Van Hecke zijn van de baan. Preben heeft
getraind en er was nog een echo om te zien of er een spierscheur was maar Preben is fit bevonden en zal
starten. Mogelijk zal hij nog wel een pijnstiller nemen. Oorzaak van dit alles was zijn botsing op een paaltje in
Dwars door Vlaanderen, waarna gevreesd werd voor een voetbreuk en later voor een spierscheur in de
schouder.

Cancellara wint E3-prijs, Jacobs 15de

(28/03/2010)

Fabian Cancellara won gisteren de E3-prijs in Harelbeke op zijn naam. De Zwitserse
kampioen van Team Saxo Bank verschalkte in de slotkilometer zijn medevluchters Tom Boonen (2de) en Juan
Antonio Flecha (3de). Pieter Jacobs was met de 15de plaats onze best geklasseerde renner, 5 van onze renners
reden zich gisteren in beeld.
Net als in Dwars door Vlaanderen kregen we weer een zeer snelle start waardoor het tot voorbij 60 kilometer
duurde eer een een echte vlucht tot stand kwam. Onze renners zaten al die tijd attent vooraan waardoor dat we
3 mannetjes mee hadden in de grote kopgroep van 24. De 3 waren Stijn Joseph, Stijn Neirynck en Kristof
Vandewalle. Voor Kirstof was dit niet vanzelfsprekend, hij was 's ochtends opgestaan met een verschot in de rug
en werd daarvoor nog behandeld onze dokter en verzorger Peter De Smet, maar koerste niet pijnvrij en zag
stevig af.
Topsport Vlaanderen - Mercator was de enige ploeg met 3 man in de kopgroep merkte sportdirecteur Jean-Pierre
Heynderickx nog op. De voorsprong van de koplopers schommelde heel lang rond de 2 minuten, en dat kwam
vooral doordat de ploegen van Cervelo, Cofidis en Euskaltel vooraan niemand mee hadden. In de heuvelzone
viel de kopgroep dan uiteen waarna we dan een prachtige strijd kregen tussen het trio op kop van de wedstrijd
en de Italiaanse kampioen Filippo Pozzato. Die laatste viel uiteindelijk terug in een groepje van 5 op 50 seconden
van de winnaar en een eerste peloton dat spurtte voor de 10de plaats volgde op 3'16". Naast Jacobs hadden we
daar nog Preben Van Hecke mee, die had nog wel wat last van zijn val in Dwars door Vlaanderen maar kon wel
goed uitrijden.

Verbluffende Sep Vanmarcke in Gent-Wevelgem

(28/03/2010)

Een verbluffende Sep Vanmarcke zorgde vandaag voor een verrassing van formaat door
2de te eindigen in de protour-klassieker Gent-Wevelgem. De zege ging in de spurt van een groepje van 6 naar
de Oostenrijker Bernhard Eisel (Team Columbia).
Een stunt in de geschiedenis van Topsport Vlaanderen - Mercator, dat is wat revelatie Sep Vanmarcke

realiseerde. Onze 21-jarige renner, prof sinds 1 augustus 2009, was sterk op de hellingen en plaatste op iets
meer dan 2 kilometer van de finish nog een demarrage. Door krampen moest hij echter de benen stilhouden, het
was de eerste keer dat Sep koerste over zulk een lange afstand. Jurgen Roelandts nam de vier overige renners
uit de kopgroep op sleeptouw en reed vol overgave het gaatje dicht. Gelukkig viel het dan weer even stil, wat
Sep de kans gaf om de krampen uit zijn linkerbeen te timmeren met het oog op de spurt. Maar wat ging er aan
deze bloedstollende slotkilometers allemaal vooraf?
Gent-Wevelgem 2010 is iets heel anders dan de edities van de vorige jaren. De wedstrijd gaat over een totaal
nieuw parcours met heel veel smalle wegen, veel draaien en keren, met nieuwe hellingen en een hertekende
finale na 2de doortocht over de Kemmel. Er moest en zou iemand van Topsport Vlaanderen - Mercator mee zijn
in de vroege vlucht en na pogingen van Thomas De Gendt en Steven Van Vooren werd dat Geert Steurs. Bij
Geert zaten nog Tom Van den Haute (Landbouwkrediet), Matthé Pronk (Vacansoleil) en Angel Madrazo (Caisse d
´Epargne). Met nog 100 kilometer te gaan hadden ze 2'30" voorsprong op het peloton. Door de stevige wind was
het daar al verschillende keren gescheurd. Vooraan viel Van den Haute weg terwijl Lars Ytting Bak (Columbia)
dan weer kwam aansluiten.
Op de eerste beklimming van de Kemmelberg kwam er in het peloton een stevige actie van Liquigas waardoor
een treintje van een 20-tal renners de koplopers bijhaalde. Bij die 20 zat toen al Sep mee, attent had hij in het
spoor van Hincapie nog net kunnen aansluiten. De vroege vluchters met Geert werden hier snel gelost en een
2de groep wist op 50 kilometer van de finish nog de aansluiting te maken. Met 35 koplopers trokken we zo naar
de finale. In de zone met de beklimmingen viel het dan vooraan weer uiteen en nog voor de laatste beklimming
van de Kemmel kregen we vooraan een groepje van 10 met nog steeds Sep. Indrukwekkend dan hoe die tussen
Breschel, Gilbert, Eisel en Hincapie de beklimming reed. In de strook tussen 30 en 20 kilometer van de finish
kende Sep dan even een moeilijk moment, maar met wat eten en drinken kon hij achteraan de tijd nemen om te
bekomen. Breschel, de winnaar van vorige woensdag, was veruit de sterkste maar werd verderop uitgeschakeld
door een lekke band, toen waren ze vooraan nog met 9.
Het ging super nu, 55 tot 60 kilometer per uur, en het pokeren kon beginnen. Daardoor vielen nog 3 renners
vooraan weg: Koesjinski, Freire en Iglinski. Sep had net op tijd gezien dat er een gat dreigde te vallen en bleef
gelukkig vooraan. Toen waren ze nog met 6: Gilbert en Roelandts (Omega Pharma - Lotto), Hincapie (BMC),
Eisel (Columbia), Oss (Liquigas) en ... Sep Vanmarcke. En wat volgde kennen we al: de aanval, de krampen, de
slotsprint en een gelukkige 2de op het podium: Sep Vanmarcke.

Foto: TDWsport.com

WK piste: Mertens, 7de in omnium, wint toch 2 van 4 disciplines
(29/03/2010)

Tim Mertens werd gisteren 7de in het onderdeel omnium bij de wereldkampioenschappen op de piste in
Kopenhagen. Tim deed het met winst uitstekend in de scratch en de puntenkoers maar in de nummers tegen de
tijd werd hij telkens 13de. Met enkel het afsluitende nummer - 1 kilometer tijdrit - nog te gaan stond Tim nog op
een gedeelde 3de plaats. De wereldtitel ging naar de Brit Edward Clancy voor de Australiër Leigh Howard en de
Amerikaan Taylor Phinney. Achttien renners namen deel aan het omnium, vanaf Londen 2012 is dat een nieuwe
olympische discipline. Bij die deelnemers ook Robert Bartko, hij werd 4de.

Vip-arrangementen in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik te
winnen (30/03/2010)
Een mooie periode staat voor de deur, het begint met Vlaanderens Mooiste komende zondag en eindigt op 25
april met Luik-Bastenaken-Luik. Tijd, zowel voor Mercator Verzekeringen als voor Topsport Vlaanderen om onze
fans te verwennen met Vip-arrangementen.
De winnaars mogen 's morgens ontbijten in het bijzijn van de renners van Topsport Vlaanderen - Mercator.
Daarna brengt het vip-busje hen naar de start van de koers. Terwijl die bezig is probeert onze chauffeur Luc
Collyn zoveel mogelijk de koers te zien op verschillende plaatsen. Uiteraard voorzien wij voor u voldoende drank
en eten voor onderweg.
Voor de wedstrijd van Mercator Verzekeringen moet je snel zijn, deelnemen kan tot 31 maart 2010. De info en
vragen vind je op http://www.mercatortopsport.be.
Deelnemen voor een plaatse tijdens Luik-Bastenaken-Luik kan tot 3 april. De info en vragen vind je op
http://www.topsportvlaanderen.be.

3daagse De Panne: bar weer in rit 1 en nog meer in rit 2

(02/04/2010)

We zijn wat laat met verslag uit te brengen over deze Driedaagse De Panne vanwege niet
vlot online geraakt aan de Belgische kust. Deze editie was toch wel wat anders dan wat we gewend zijn de
laatste jaren, en daar zat vooral het weer voor veel tussen.
De eerste rit vertrok al in de wind, regen en koude maar gelukkig werd het wat beter hoe meer het peloton
richting Vlaamse Ardennen vorderde. Bij één van de eerste vluchtpogingen was Johan Coenen mee in een
groepje van 5 maar langer dan 7 kilometer duurde dat niet. Aan kilometer 75 kregen we een ontsnapping van 10
man met daarbij Thomas De Gendt. Met een voorsprong van 2 minuten begonnen ze al snel aan de eerste van 2
lange plaatselijke ronden met daarin 6 beklimmingen. De combinatie Haaghoek - Leberg - Berendries Valkenberg en daarbij een aantal valpartijen maakte dat het peloton helemaal in stukken brak. Onder meer
Johan Coenen en Klaas Lodewyck raakten betrokken bij die valpartijen en na de Valkenberg waren zijn samen
met Preben Van Hecke en Michael Van Staeyen teruggeslagen. Johan wist in een groepje nog vooraan aan te
sluiten maar daar verloren we dan later - opnieuw door een valpartij - Geert Steurs. Met een gapende wonde
aan de kin, diep tot aan het bot, werd hij afgevoerd. De wonde moest inwendig en bovenop gehecht worden.
Op naar de 2de plaatselijke ronde dan met bij het buitenrijden van Oudenaarde de Edelareberg, 1525 meter
lang. In de kopgroep bleven ze met 7 voorop maar het peloton naderde snel. Thomas was er vooraan niet meer
bij en pech was er dan voor Sep Vanmarcke die op het slechtst mogelijke moment lek rijdt: in de Haaghoek. Op
de Valkenberg waren ze vooraan nog met 5 en een achtervolgende groep kwam aansluiten. Na de Kruisberg
krijgen we zo vooraan 15 man met daarbij voor ons Johan Coenen. Het groepje breekt aan de Kortekeer in 2
stukken, vooraan 7 man gevolgd door de 8 met Johan erbij. Johan probeerde nog een sprong naar de koplopers
maar de krachten die hij eerder op de dag moest aanspreken om terug vooraan te komen na een val kwam hij
hier tekort. De Fransman Steve Chainel (Bbox Bouygues Telecom) won de rit, Johan werd 9de en Thomas pakte
de trui van de tussenspurten.
In rit 2 maakten de weergoden het pas helemaal te gek. het peloton kreeg barslecht weer over zich heen, met
als gevolg vele opgaves, vertraging op het tijdschema en inkorting van de rit, 2 van de 3 plaatselijke ronden
werden geschrapt. Pechvogel van de dag was toch wel Klaas Lodewyck. Hij was de aanstoker van de vlucht van
de dag en door de omstandigheden werd die groep stelselmatig uitgedund. Op 21 kilometer van de finish waren
ze nog met 6 en daar reed Klaas lek. Dit was echt balen want Klaas is in topvorm en maakte hier een grote kans
op de ritzege. Zijn medevluchters wisten dat ook wel, gewacht werd er niet meer. De rit ging dan in een spurt
met 4 naar de Fransman Turgot, ook al Bbox Bouygues Telecom. Klaas werd 21ste op 3 minuten en Johan
Coenen 23ste op 6 minuten. En helaas eisten de zware omstandigheden ook weer hun tol: Pieter Vanspeybrouck
werd afgevoerd na een val maar kon 's avonds toch al terug naar huis. Sep Vanmarcke, verkouden, stopte uit
voorzorg om zijn ronde niet in gedrang te brengen, en verzorger Bossie moest aan de finish een compleet
onderkoelde Michael Van Staeyen opvangen.

3daagse De Panne: alles voor Garmin op de slotdag

(02/04/2010)

Op de slotdag van de Driedaagse van De Panne was onze man in vorm Klaas Lodewyck opnieuw op post in de
ontsnapping van de dag. Waar de vroege vluchters in rit 2 door de weersomstandigheden niet meer gegrepen
werden gebeurde dat nu echter wel. We kregen dan ook de traditionele spurt aan het eind van deze kort rit en
die werd gewonnen door Tyler Farrar. Michael Van Staeyen, gretig en hersteld van zijn onderkoeling na rit 2,
spurtte naar de 11de plaats nadat hij opzij gekwakt was. Een paar uur later volgde dan nog de tijdrit waar Johan
Coenen voluit moest gaan om zijn 15de plaats in het klassement te verdedigen. Tijdrijden is niet echt Johans
ding, hij werd 69ste maar schoof nog wel een plaatsje op in het klassement waar hij mooi 14de werd. En dan is
er nog Thomas De Gendt die zich altijd wil tonen in een tijdrit. Thomas deed het heel sterk, hij werd knap 10de
op 52 seconden van ritwinnaar en eindwinnaar David Millar.

Preben Van Hecke 9de in Hel van het Mergelland

(05/04/2010)

Zaterdag was Preben Van Hecke onze beste man in de Hel van het Mergelland, een kleine
Amstel Gold Race over 195 kilometer met 27 hellingen. De wedstrijd gaat door net over de Nederlandse grens in
Eijsden, de renners rijden 3 keer een grote ronde die even in de Voerstreek komt en dan is er de finale in
Eijsden met de beklimming in De Planck.
De hellingen en de stevige wind maakten er een slijtageslag van. Er vormde zich snel een grote kopgroep van 22
man met daarbij 4 renners van zowel Rabobank als Skill. Preben Van Hecke was mee en hij hoorde zeker bij de
sterksten in de kopgroep. Met nog 25 kilometer te gaan reden 2 renners weg uit de eerste groep: Yann Huguet
(Skil-Shimano) en Jos van Emden (Rabobank).
Huguet won in Eijsden de spurt en Preben eindigde 9 seconden later op de 9de plaats.

Planckaert hard na 94ste Ronde van Vlaanderen

(05/04/2010)

De 94ste Ronde van Vlaanderen kreeg gisteren een schitterend podium met op 1
Cancellara, gevolgd door Boonen en Gilbert. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator werd het helaas een flauwe
ronde, concludeerde Walter Planckaert één dag later. Sep Vanmarcke werd 62ste op 10'33" en was onze enigste
renner aan de finish in Meerbeke. We weten natuurlijk dat we hier niet kunnen winnen maar wilden bijvoorbeeld
wel iemand binnen de 25ste plaats hebben.
Aan Sep zelf heeft het in elk geval niet gelegen, vervolgt Walter. Sep was goed maar had meerdere keren
tegenslag op heel slechte momenten. Zo raakte hij betrokken in één van de valpartijen midden in het peloton
waardoor hij in kleine groepjes mee de scheve situatie moest rechtzetten. Gevolg was ook dat hij te ver zat op
de Koppenberg en daar dan te voet stond. Als neoprof een scheve situatie in de Ronde rechtzetten is niet niks,
en de inspanningen heeft hij dan later bekocht. Zonder dit alles had Sep zeker mee geweest in de eerste groep
die tot stand kwam na de Koppenberg. Hoe dan ook, in Meerbeke zag ik een Sep die niet "total loss" was, op de
Muur reed hij nog weg uit een groepje en deze jongen kan in de toekomst zeker mee in de Ronde van
Vlaanderen, aldus nog Walter.
Tegenslag was er ook voor Steven Van Vooren en Geert Steurs, beide tot 2 keer toe betrokken in valpartijen in
de heuvelzone. En een probleem was er ook voor Thomas De Gendt. Hij had de dag voor de ronde door een
verkeerde beweging zijn voet gestoten aan een kast en kreeg serieus pijn aan een teen. Achteraf bleek daar
een zware verstuiking, de teen zag helemaal blauw maar is niet gebroken.
Voor andere renners was onze sportdirecteur hard, hij had er veel meer van verwacht. Ze hebben geen pech
gehad en konden mee zijn in de ontsnapping bijvoorbeeld, die al na 3 kilometer tot stand kwam en waarbij meer
dan 60 kilometer verder nog 3 renners konden aansluiten. Of Sep vooraan afzetten. Ze kwamen niet in beeld en
daarvoor waren er geen excuses. Hoe dan ook, de koers gaat verder en door onze afwezigheid in Parijs-Roubaix
krijgen deze jongens weer kasseien voorgeschoteld komend weekend in de ééndagskoersen over de Drenthse
kasseien.

Tim Mertens 8ste in Rund um Köln

(05/04/2010)

De Argentijn Juan José Haedo (Saxo Bank) won op 2de Paasdag de 94e editie van Rund
um Köln. Na 197,7 kilometer won Haedo de massaspurt voor de Duitser André Greipel (HTC Columbia). Onze
ploeg deed het prima. Tim Mertens overleefde de beklimmingen onderweg en werd 8ste in de eindsprint.
Gregory Joseph zat gedurende een 100-tal kilometer in de ontsnapping van de dag en toen al die vluchters
ingelopen waren zagen we vooraan onder meer Preben Van Hecke en Sander Armée hun kans gaan.

Boeckmans mooi 7de in Scheldeprijs

(07/04/2010)

Tyler Farrar (Garmin) won vandaag in Schoten na een massasprint de Scheldeprijs.

Robbie McEwen (Kathusa) en Robert Förster (Milram) vervolledigden het podium. Met Kris Boeckmans, Michael
Van Staeyen en Grégory Joseph bracht Topsport Vlaanderen - Mercator 3 Antwerpse neo-profs/spurters aan de
start en alle 3 maakten ze er het beste van.
Zo trok Grégory mee in de ontsnapping van de dag. We waren al 56 kilometer ver toen die groep tot stand
kwam en bijna 140 kilometer bleven de vluchters vooruit. Knap van Grégory, 2 dagen geleden op Paasmaandag
deed hij hetzelfde in de Duitse wedstrijd Rund um Köln. De sprintersploegen brachten het peloton terug en in de
massaspurt werd Kris mooi 7de en Michael 13de. Voor Kris moeten we daaraan toevoegen dat hij zijn eerste
wedstrijd reed na ziekte. Pech was er helaas weer voor Klaas Lodewyck. Op 24 kilometer van de finish reed hij
lek, net voor de kasseitjes van de Broekstraat. In het jagende peloton ging het razendsnel op dat ogenblik.

Maagvirus voor Vanmarcke & Vanspeybrouck

(08/04/2010)

Een maagvirus houdt Sep Vanmarcke en Pieter Vanspeybrouck even aan de kant. Geert
Steurs zal Pieter vervangen in de 2 ééndagswedstrijden van komend weekend in Drenthe.

Sloveen Jure Kocjan wint GP Cerami

(08/04/2010)

De Sloveen Jure Kocjan (CamioOro) won vandaag in een massaspurt de 44e editie van de
GP Cerami. De dichtste ereplaatsen waren voor Stefan Van Dijk (Veranda's Willems) en Marco Marcato
(Vacansoleil). De wedstrijd kende een geanimeerd verloop met enorm veel ontsnappingen maar telkens weer
was er wel één of andere ploeg die begon te jagen. Onze renners hebben sterk gereden, in elk groepje waren ze
wel met één of 2 man mee. In de finale was er nog een poging van Preben Van Hecke maar de Vacansoleilploeg zorgde voor de hergroepering. Het parcours was hier niet selectief genoeg om met succes vooruit te
blijven, vertelde sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx achteraf, maar de renners hebben prachtig gereden. In
afwachting van de officiële uitslag vermoeden we dat Kristof Vandewalle ongeveer 7de eindigde en Johan
Coenen 12de. Bang moment was er nog toen Tim Mertens betrokken raakte in een valpartij maar hij kwam er
met de schrik vanaf.

Weekendje in en rond Drenthe

(12/04/2010)

Afgelopen weekend waren onze renners actief in Drenthe voor het tweeluik 'Albert
Achterhes Profronde' en 'Dwars door Drenthe'. In de eerste wedstrijd ging de zege ging naar de Italiaan Alberto
Ongarato (Vacansoleil). Met de hulp van ploegmaat Michel Golas kon hij net voor de finish de ontsnapte Andy
Capelle nog remonteren. Een klein peloton eindigde op 4 seconden en Stijn Neirynck eindigde nog 11 seconden
later als 33ste.
De wedstrijd van zondag was er ééntje van categorie 1. De zege ging hier naar Enrico Rossi (Ceramiche
Flaminia) die in een spurt met 2 Arnoud van Groen (Vacansoleil) versloeg. De twee waren op tien kilometer van
de finish op de VAM-berg ontsnapt uit een koppeloton van 42 man. Van die groep won Coen Vermeltfoort
(Rabobank) de sprint voor de 3de plaats. In die groepen hadden we Kris Boeckmans (11de) en Stijn Joseph
(29ste).

Paris-Camembert: Minard wint, Vanmarcke 9de

(13/04/2010)

Sébastien Minard (Cofidis) won vandaag de semi-klassieker Parijs-Camembert. De
wedstrijd ging over 206,5 kilometer en werd beslecht in een sprint met 2, op een laatste rechte lijn licht bergop.
Minard won met ruim verschil van Maxime Méderel (BigMat). De 2 waren 4 kilometer voor het einde ontsnapt uit
een kopgroep van 20 renners.
Onze mannen reden een aanvallende wedstrijd en waren steeds mee wanneer een vlucht tot stand kwam. De
groep van 20 die uiteindelijk de koers ging maken kwam even voorbij half-koers tot stand. Voor Topsport
Vlaanderen - Mercator was Sep Vanmarcke mee. Sep werd 9de en was daarmee eerste Belg.

Thomas De Gendt schitterende 2de in Brabantse Pijl

(14/04/2010)

Fantastische prestatie van Thomas De Gendt in de Brabantse Pijl vandaag, onze 2de jaars
prof was één van de drie overlevers van een vroege vlucht en werd 2de in de spurt die gewonnen werd door
Sébastien Rosseler (Team RadioShack). De derde plaats ging naar Jurgen Van De Walle (Quick Step). Ei zo na
zorgde dus een renner van Topsport Vlaanderen - Mercator voor een eerste Belgische zege in een
voorjaarsklassieker van betekenis. Thomas was eigenlijk wel de snelste van het trio maar toen hij in de spurt

een tandje bij stak kreeg hij "een kramp tot over zijn oren".
De kopgroep van aanvankelijk 6 man was in 2 schuifjes tot stand gekomen. Het duo Van De Walle / Rosseler
was eerst weg en verderop kwamen Eeckhhout (team An Post - Sean Kelly), de Italiaan Peruffo (Carmiooro), de
Duitser Gottfried (NetApp) en Thomas aansluiten. Met de wind in het voordeel vlogen ze van Leuven via Overijse
naar Alsemberg met daar een passage op het parcours van de Brabantse Pijl uit de vorige jaren. De voorsprong
van de zes liep op tot 8.40 minuten. Met de wind op kop ging het weer terug naar Overijse en daar wachtte de
renners zes loodzware ronden over 12,5 kilometer met 4 hellingen. In de laatste 50 kilometer had je zo nog 20
klimmetjes te gaan.
Bij het binnenrijden van Overijse reden de vluchters nog steeds meer dan 8 minuten voor het peloton uit. Al in
de eerste ronde bleven vooraan enkel nog Thomas met Van de Walle en Rosseler over. Pas nu begonnen
ploegen als Rabobank, Omega Pharma, Team Sky, Vacansoleil en Bbox Bouygues vooraan te werken en
gaandeweg bleek dat dit rijkelijk te laat was. De klimmetjes volgden mekaar in sneltempo op en de helpers uit
de genoemde ploegen sneuvelden bij bosjes. Achteraan in het peloton haakte de éne na de andere af en
vooraan moesten de favorieten stilaan zelf aan het werk. Snel slinken deed de voorsprong niet en meer en meer
werd duidelijk dat de 3 wel eens vooruit zouden blijven. In de achtergrond viel het meer en meer uiteen en het
gevaar moest uiteindelijk komen van een groepje van 5 met Paul Martens (Rabobank), Philippe Gilbert (Omega
Pharma-Lotto), Thomas Voeckler (Bbox Bouygues Telecom) en Bjorn Leukemans (Vacansoleil). Het werd
spannend "kilometers aftellen" en toen dan de laatste ronde begon hadden de 4 nog steeds anderhalve minuut
goed te maken. Het zou hen niet meer lukken.
Thomas zorgde zo voor de verrassing van de dag met een schitterende prestatie en prachtige 2de plaats, al
deed het zo nipt missen van de zege wel pijn ook. En voor Topsport Vlaanderen - Mercator is dit nog maar eens
een hoogtepunt in het huidige seizoen.

Kris Boeckmans 10de in Grand Prix de Denain

(16/04/2010)

Denis Flahaut heeft gisteren in Noord-Frankrijk de Grand Prix de Denain op zijn naam
geschreven. De Fransman zette van ver aan en versloeg in de massasprint zijn landgenoot Florian Vachon en de
Italiaan Enrico Rossi. Kris Boeckmans was op de 10de plaats onze best geplaatste renner en eerste Belg ook. Op
200 meter van de finish was Kris nog even gehinderd.

Amstel: Steven Van Vooren 210 kilometer in de aanval

(19/04/2010)

Philippe Gilbert was gisteren in de Amstel Gold Race de beste, op de Cauberg in
Valkenburg reed hij autoritair naar winst. En onze mannen deden het volgens hun ambities goed. We reden met
Steven Van Vooren dik 210 kilometer in beeld terwijl Johan Coenen (35ste) en neo-prof Jérôme Baugnies (38ste)
knap eindigden in deze topklassieker over 259 kilometer.
Die ambities hoorden we bij sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. Een mooie uitslag rijden bijvoorbeeld, maar
opdracht 1 en meteen ook opdracht 2 en 3 ... was mee zijn met de 'vroege vlucht'. In de Amstel gaat die vlucht
meestal lang mee en daar moeten we absoluut bij zijn. Toen het zondag zover was zat Steven Van Vooren mee,
opdracht volbracht dus. Steven zat dus 210 kilometer in de spits van de wedstrijd en reed in Valkenburg als
84ste op wat meer dan 10 minuten over de finish, gewoonweg schitterend! Er was wel een verschil met de vorige
jaren. Daar waar de vluchters dikwijls tot een kwartier of meer konden uitlopen, bleef dat dit jaar beperkt tot
een 6-tal minuten. Dit kwam doordat ze nu vooraan met zijn 7 waren, dat is wat meer dan bij vorige edities,
maar ook het feit dat het peloton zich vorige woensdag misrekende in de Brabantse Pijl zal hier wel een rol
gespeeld hebben. Het peloton hield dus alles onder controle maar de vluchters bleven wel tot kort voor de
laatste passage op de Gulpenberg voorop, er was nog 35 kilometer te gaan. Voordien was uit het peloton ook
Preben Van Hecke ontsnapt. Preben deed dat in het gezelschap van Bellemakers en de Nederlander Timmer na
181 kilometer wedstrijd op de 2de doortocht van 3 over de Cauberg. De 3 reden zo een tijdje tussen peloton en
kopgroep en werden met nog 45 kilometer te gaan weer gegrepen.
Na de Gulpenberg begon dan de echte finale met de Eyserbosweg, de Fromberg, de Keutenberg en de Cauberg.
Het peloton brak uiteen in verschillende groepjes maar aan de voet van de Cauberg zaten toch weer heel wat
renners samen. Johan Coenen en Jérôme Baugnies volgden in een 2de groep op iets meer dan 3 minuten van
winnaar Gilbert en werden respectievelijk 35ste en 38ste. Knap van beiden, Jérôme als neo-prof en Johan die al
weer het hele voorjaar heel wat grote koersen voor zijn rekening neemt. Vele renners uit de voorjaarskoersen
zijn al aan rust toe maar Johan , hij gaat maar door, nu woensdag in de Waalse Pijl ook weer. Verderop, in de
groep waar Steven eindigde, hadden we nog Kristof Vandewalle en Sander Armée en nog wat later kwam Preben
binnen.
Binnenkort volgen nog een hele reeks foto's van onze mannen in deze klassieker.

Waalse Pijl naar Evans, knap debuut van Sander Armée

(22/04/2010)

Cadel Evans won gisteren de 74e editie van de Waalse Pijl. De wereldkampioen haalde het
voor de Spanjaarden Joaquin Rodriguez en Alberto Contador.
Door de hertekende finale kreeg de wedstrijd gaandeweg een boeiender verloop dan in het recente verleden
maar dat nam niet weg dat het uiteindelijk toch weer een vrij groot peloton was dat zich aanbood voor de
slotklim van de Muur van Huy. In die groep had Topsport Vlaanderen - Mercator 3 man mee: Sander Armée,
Johan Coenen en Kristof Vandewalle. Sander was met zijn 36ste plaats op 42 seconden van de winnaar terecht
tevreden over zijn debuut. Johan eindigde wat verder (43ste) op 27 seconden en Kristof 64ste op 1'07". Iets
over halfweg in de wedstrijd was Thomas De Gendt mee in een groepje van 7 dat in de tegenreactie ging op een
vroege vlucht. De 7 reden een 25-tal kilometer tussen kopgroep en peloton.
Net als van de Amstel Gold Race komen binnenkort ook foto's van deze wedstrijd online.

Luik-Bastenaken-Luik: Thomas in de aanval, Jérôme 23ste!

(26/04/2010)

Schitterende dag gisteren in Luik-Bastenaken-Luik voor TopsportVlaanderen - Mercator.
Onze ploeg reed er ferm in beeld met aanvaller Thomas De Gendt als aanstoker van de vlucht van de dag en
met neo-prof Jérôme Baugnies die sterk finishte als 23ste op 1'22" van winnaar Vinokourov.
De kopgroep met Thomas was al snel na de start gevormd. Bij de 8 zaten onder meer Dries Devenyns
(Quick.Step), de Fin Jussi Veikkanen (Française des Jeux), de Nederlander Niki Terpstra (Milram) en Dirk
Bellemakers (Landbouwkrediet). Pas vanaf de Stockeu werd de snelheid in het peloton opgedreven en na
ongeveer 210 kilometer koers - op weg naar La Redoute - werden de vluchters gegrepen. Enkel Devenyns hield
het 10 kilometer langer uit. Thomas was onderweg eerst op 2 hellingen en 2de op 3 hellingen wat hem winst in
de bergpriijs opleverde.
Verschillende renners probeerden intussen uit het peloton weg te geraken tot dan op de Côte de la Roche-auxFaucons, met nog twintig kilometer te gaan, de favorieten erin vlogen. Op de uitlopers van deze helling reed
Alexander Vinokourov weg en alleen Alexandr Kolobnev kon nog bij hem aansluiten. Tot aan de finish viel het nu
niet meer stil en in Ans won Vinokourov met kleine voorsprong op zijn medevluchter. Op iets meer dan een
minuut werd Alejandro Valverde derde, voor Philippe Gilbert en Cadel Evans. Op 1'22" volgde een groepje met
onze neo-prof Jérôme Baugnies. Met zijn 23ste plaats was hij super tevreden en de afsluiter van het klassieke
voorjaar werd zo voor Topsport Vlaanderen - Mercator een geweldige meevaller.

Rund um den Finanzplatz: De Gendt 11de, Coenen 19de.

(02/05/2010)

Knap gereden en top 20 gisteren voor Thomas De Gendt en Johan Coenen in "Rund um
den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt". De Duitse klassieker noemde tot vorig jaar nog "Rund um den Henniger
Turm". Onze beide mannen zaten in een groep van een 25-tal renners die volgde na de ontsnapte Carrara van
Vacansoleil. Carrara kreeg nog het gezelschap van Petrov (Katoesja) en Coppel (Saur-Sojasun) maar de 3
werden gegrepen door de groep met Thomas en Johan. Het peloton zat intussen ver achterop en werd op de
plaatselijke omloop uit koers genomen. Intussen volgden vooraan nog individuele ontsnappingspogingen maar
de laatste - Julien Simon (Saur-Sojasun) - werd in de slotkilometers gegrepen en we stevenden af op een spurt.
Net als in 2009 won de Duitser Fabian Wegmann (Milram).

Vierdaagse Duinkerke: Vanmarcke pakt bergtrui, G. Joseph 9de

(05/05/2010)

Alex Rasmussen (Team Saxo Bank) won vandaag in een massaspurt de openingsrit in de
Vierdaagse van Duinkerke. Gregory Joseph werd 9de, Klaas Lodewyck 16de. Sep Vanmarcke mocht op het
podium de trui van beste klimmer aantrekken. Sep was mee in de ontsnapping van de dag. Samen met Arnaud
Labbe (Cofidis) en Rony Martias (Saur-Sojasun) 100 kilometer in de aanval. Op de enige helling van de dag, de
Catsberg, reed Sep zijn medevluchters even uit het wiel maar in de afdaling keerden ze beide weer terug. In de
finale moest Labbe - hier pas in zijn eerste koers van het jaar - zijn medevluchters wel laten gaan. Sep staat ook
2de in het jongerenklassement en Topsport Vlaanderen - Mercator staat 2de in het ploegenklassement.

Vierdaagse Duinkerke: Napolitano wint rit 2

(07/05/2010)

Opnieuw massaspurt gisteren in de Vierdaagse van Duinkerke. De Italiaan Danilo
Napolitano (Team Katusha) was de snelste van het pak en is de nieuwe leider in de stand. De rit kende een
traditioneel verloop met een lange ontsnapping van een trio Fransen. Op 3 van de 4 hellingen kwam zo JeanMarc Bideau als eerste boven en hij neemt de bergtrui over van Sep Vanmarcke. Een vierde klimmetje lag in de
finale. De vluchters waren toen al gegrepen waarna de mannen van Topsport Vlaanderen - Mercator zich op kop

van het peloton plaatsten en Sep als eerste naar boven loodsten. Vandaag staat de Belgische rit van Menen naar
Ieper op het programma en onze mannen hebben hier wel plannen denken we dan.

Vierdaagse Duinkerke: Stijn Neirynck in de aanval in rit 3

(08/05/2010)

Rit 3 in de Vierdaagse van Duinkerken schotelde de renners 3 beklimmingen van de
Kemmelberg voor, maar voor afscheiding heeft dit niet kunnen zorgen. Op de markt in Ieper kregen we een
massasprint en die werd net zoals in rit 1 gewonnen door de Deen
Alex Rasmussen van Saxobank. Klaas Lodewyck werd 8ste. Stijn Neirynck zat in een kopgroep die vooruit bleef
tot kort na de laatste beklimming van de Kemmel. Stijn was het eerst boven daar op 2 eerdere beklimmingen en
staat net als Sep Vanmarcke 2de in het bergklassement met 6 puntjes. Op naar rit 4 nu, waar zeker de strijd
voor de eindzege zal losbarsten. Het gaat dan van Mervillle naar Cassel met daar heel wat klimwerk.

Vierdaagse Duinkerke: Sep Vanmarcke terug in bergtrui

(08/05/2010)

Sep Vanmarcke zit terug in de bolletjestrui. De voorlaatste rit vandaag ging naar Cassel
met een stevige klim naar de finish, de renners reden er 9 plaatselijke ronden. Sep was de hele dag actief en
attent vooraan, zat mee in de goede vlucht, en pakte zo 4 van de 6 keer de volle buit voor de bergtrui. In de
stand voor dat nevenklassement telt hij nu 9 punten voorsprong op zijn dichtste belager. Op ongeveer 20
kilometer voor de finish werden de vluchters gegrepen door een eerste groepje achtervolgers. Het grote peloton
zat intussen ver achterop. De Zwitser Martin Elmiger (AG2R) won de rit en is meteen ook de nieuwe leider in het
klassement.

Vierdaagse Duinkerke: Sep - opnieuw in de aanval - wint bergklassement
(10/05/2010)
Benoit Vaugrenard (Française des Jeux) won gisteren de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke. Vaugrenard
was mee in een kopgroep van aanvankelijk 14 man en won solo na een demarrage in de slotkilometers. Sep
Vanmarcke reed zich ook weer de hele dag in de kijker. Ook hij zat in de kopgroep en probeerde nog in de
finale zijn medevluchters te verschalken. Toen Sep weer gegrepen werd ging Vaugrenard. De Rus Nikolay
Trussov en de Nederlander Jens Mouris eindigden als 2 en 3, Sep werd 7de. In de stand voor de bolletjestrui kon
Sep niet meer bedreigd worden, dit nevenklassement stak hij op zak maar hij was zeker ook één van de
animatoren van deze editie van de Vierdaagse van Duinkerken. De eindzege ging naar de Zwitser Martin
Elminger (AG2R). Vorig jaar ging die naar de Portugees Rui Costa en die is dit jaar tweede.

Klaas Lodewyck 5de in Batavus Pro Race (1.1)

(13/05/2010)

Markus Eichler heeft gisteren in Leeuwarden de Batavus Pro Race gewonnen. De Duitser
van team Milram kon nog net de Nederlander Bram Schmitz (team Van Vliet-EBH Elshof) remonteren. Klaas
Lodewyck eindigde als 5de op 2 seconden van de winnaar.
Deze editie van de Batavus Pro Race, wedstrijd van categorie 1, was door de weersomstandigheden loodzwaar.
Slechts 34 renners, met voor ons enkel Klaas, bereikten de finish. Regen en wind sloegen van bij de start het
peloton in verschillende groepen uiteen en een grote groep renners was al snel uitgeschakeld. Net als in de 2de
rit van de driedaagse van De Panne koerst Klaas dus in dit soort omstandigheden mee de finale. In De Panne
leek hij op weg naar een mooie zege tot een lekke band in de finale hem achterop sloeg. Na de
voorjaarswedstrijden moest Klaas door een knieblessure een tijdje rusten. Hij hervatte in Duinkerken en zet nu
alles op het Belgisch kampioenschap te Leuven. Het parcours daar kent Klaas goed, in september 2009 reed hij
er rondenlang in de kopgroep tijdens de GP Scherens.

Picardie rit 1 & 2: ereplaatsen voor G. Joseph en Van Staeyen

(16/05/2010)

Kenny van Hummel won vrijdag de eerste rit van de Ronde van Picardië op zijn naam
gebracht. De Nederlander van Skil-Shimano won een een de massasprint na 181 kilometer wedstrijd. De
wedstrijd werd gekleurd door de ontsnapping van een trio overlevers van een vlucht van 14 man. Tot 12
minuten liepen ze uit en pas op 3 kilometer van de finish werden ze gegrepen. Grégory Joseph (8ste) en Michael
Van Staeyen (9de) zorgden voor onze ereplaatsen.
Rit 2 - op zaterdag - ging dan naar Ben Swift (team Sky) voor Allan Davis (Astana). Het peloton leek ook hier op
een massaspurt af te stevenen maar door een val in de finale spurtte een groep van 30 man voor de zege.
Michael werd nu 8ste. Sep Vanmarcke, die al vanaf rit 1 veel last had van een ontsteking aan de achillespees,

stapte na een uurtje uit koers.

Tour de Picardië: Van Staeyen 5de en Van Vooren 8ste in eindstand
(16/05/2010)
De slotrit in de Tour de Picardie ging vandaag naar de Fransman Jimmy Casper (Saur-Sojasun) en de einzege
ging naar de Brit Ben Swift (Team Sky). De rit ging over 174 kilometer en eindigde net als de eerste 2 ritten in
een massaspurt maar een valpartij op 3 kilometer van de finish had het pak wel uiteengeslagen. Geen top 10
voor onze ploeg in de rit daardoor, maar Topsport Vlaanderen - Mercator heeft met Michael Van Staeyen (5e op
16 seconden) en Steven Van Vooren (8e op 19 seconden) wel 2 man in de top 10 van de eindstand. Steven was
mee in een groepje van 6 dat er van bij de start van door ging. In het groepje zat ook Jens Keukeleire. Na een
2-tal hellingen werd de kopgroep gehalveerd, Steven overleefde samen met de Fransen Augé en Le Bon. Na 127
kilometer wedstrijd werden de 3 gegrepen door het peloton maar Steven had intussen onderweg wat
bonificatieseconden gesprokkeld. Kris Boeckmans deed nadien hetzelfde op een volgende tussenspurt maar in
de finale was hij helaas één van de slachtoffers van de valpartij.

Circuit de Lorraine: aanvaller De Gendt, in rit 1 en 2

(21/05/2010)

Thomas De Gendt doet het weer, in de eerste 2 ritten van Circuit de Lorraine trok hij in de
aanval. Het leverde hem alvast de leiding op in de stand voor de bergprijs.
Rit 1 ging nochtans rustig van start. Pas na een uur koers kon een groepje van 4 met Thomas erbij ontsnappen.
In het peloton waren het vooral de mannen van La Francaise des Jeux die de achtervolging op zich namen en
zorgden voor de hergroepering. Hun spurter, de Wit-Rus Yauheni Hutarovich, dankte daarvoor met de zege.
In rit 2 trok Thomas na 20 kilometer op pad met de Italiaan Enrico Rossi (Ceramica Flaminia). De 2 reden 140
kilometer van de 170 voorop en liepen tot bijna 8 minuten uit. Thomas pakte steeds de punten voor de bergprijs.
In de eerste rit was hij ook al eerste boven op een klimmetje, en alles samen levert hem dat dus de bolletjestrui
op. Geen massaspurt aan het eind nu, de finish lag na een stevige klim en de 20-jarige Italiaan Fabio Felline
(Footon-Servetto) was eerst boven. Fellini komt ook aan de leiding in de stand.
Het Circuit de Lorraine eindigt maandag, en de zeven renners van Topsport Vlaanderen - Mercator zullen zeker
de bolletjestrui van Thomas verdedigen. Zeven renners, niet de gebruikelijke acht dus, alle 18 ploegen die hier
aan de start verschenen doen dat zo. Het Circuit de Lorraine kenden we vroeger nog als het Circuit des Mines.

Lorraine: De Gendt voorop in 2 nevenklassementen

(23/05/2010)

Fabio Felline en Pierre Rolland zijn de winnaars van de voorbije 2 dagen in het Circuit de
Lorraine. Thomas De Gendt strijd er met succes voor het bergklassement maar staat ook op een gedeelde
eerste plaats in het klassement voor de tussenspurten.
Rit 3 eindigde in de spurt en Italiaan Fabio Felline (Footon-Servetto) won voor zijn landgenoot Colli en de Wit-Rus
Hoetarovitsj. Een kopgroep van 4 met daarbij Sander Armée was op 2 kilometer van de finish gegrepen. Vroeg
in de rit zat Thomas een tijdje in een vlucht met 2. Hun voorsprong bedroeg maximaal 1'20".
Pierre Rolland (Bouygues-Telecom) won zaterdag solo met 18 seconden voorsprong op een eerste groep. Felline
blijft aan de leiding in de stand maar heeft slechts 2 seconden over op Rolland. Ook nu nam Thomas in de
aanvang van de rit punten voor de bergtrui en won hij een tussenspurt. Even leek er een scenario in de maak
zoals een paar dagen terug in de Giro toen hier een groep van 38 man weg reed en 2 minuten voorsprong nam,
maar de ploegen van de leider, Footon-Servetto, en La Francaise des Jeux, zorgden voor de hergroepering. Voor
Topsport Vlaanderen - Mercator waren Sander Armée, Klaas Lodewyck, Jérôme Baugnies en Thomas mee.
Verderop raakte dan een groep van 15 weg met daarbij Pieter Jacobs. Uit deze groep ontsnapte Pierre Rolland,
de Fransman reed weg aan het slot van de laatste helling, terwijl de rest van deze groep weer gegrepen werd.
Vandaag is er dus de slotrit. Met een tussensprint gelegen vlak voor een bergprijs wordt het niet simpel om voor
beide klassementen te gaan.

Kristof Vandewalle 4de in Heistse Pijl

(23/05/2010)

De 23-jarige Litouwer Aidis Kruopis (Palmans-Kras) won gisteren de Heistse Pijl. In de
spurt versloeg hij Gorik Gardeyn. Wat later volgde de Nederlander Joost Posthuma, Kristof Vandewalle en Bjorn
Leukemans. Ongeveer halfweg koers brak het grote peloton in 2 stukken en vooraan hadden we 4 renners mee.
Een kopgroep van 12 begon dan aan de slotronde en voor ons waren Kristof en Stijn Neirynck erbij. De mannen
van Vacansoleil hadden hier een numeriek overwicht en Leukemans plaatse enkele stevige demarrages maar de

zege ging dan toch nog naar Kruopis. Vroeg in de wedstrijd was er een valpartij van Kris Boeckmans, gelukkig
zonder veel erg. Na afloop ging hij samen met Michael Van Staeyen en Maarten Neyens nog een eindje bij
trainen. Binnenkort volgen nog foto's van deze wedstrijd.

Circuit Lorraine: 2 truien voor Thomas De Gendt

(25/05/2010)

Truienverzamelaar Thomas De Gendt bracht zondag de eindzege in twee
nevenklassementen van het Circuit Lorraine mee naar huis. In de slotrit won hij één van de twee tussenspurten
en nadien was hij eerst op nog 2 klimmetjes. De rode trui en die met de bolletjes waren zo definitief binnen en
daarmee zit deze voor de ploeg geslaagde editie van het Circuit de Lorraine erop. De rit zondag ging naar de
Fransman Antony Roux (La Française des Jeux), in de sprint versloeg hij de jonge Italiaanse eindwinnaar Fabio
Felline. Preben Van Hecke was onze eerste man in het eindklassement, met een 16de plaats.

Bayern Rundfahrt: Van Hecke in de aanval

(28/05/2010)

De Spanjaard Ruben Perez Moreno en de Duitser Robert Wagner zijn de eerste winnaars in
de Bayern Rundfahrt. Beiden wonnen in een massaspurt en telkens was de Australier Adam Leigh Howard
tweede. Beide ritten werden ook gekleurd door een lange ontsnapping. In rit 2 was Preben Van Heche erbij, hij
sloot na 50 kilometer koers aan bij de eerder ontsnapten Albert Timmer en Kasper Klostergard. Pech voor Geert
Steurs, die door ziekte al in de eerste rit moest opgeven. Adam Leigh Howard (HTC-Columbia) is momenteel de
leider in het algemeen klassement.

Ronde van België: zeges voor Gilbert en Van Hummel

(28/05/2010)

De eerste 2 ritten in de ronde van België gingen naar Philippe Gilbert en Kenny van
Hummel. Gilbert was woensdag de snelste van een kopgroep. Het peloton reageerde te laat en de vluchters
behielden 17 seconden voorsprong. Donderdag werd er weer gespurt op de korte helling "de Wandelaar" te
Knokke-Heist. De rit werd gekleurd door een kopgroep van 3. In het peloton waren deden mannen van Topsport
Vlaanderen - Mercator veel werk in de achtervolging. Michael Van Staeyen was onze beste man in de uitslagen.
In rit 1 werd Michael 10de, in rit 2 16de. Gilbert is de leider in het algemeen klassement. Pech was er opnieuw
voor Kris Boeckmans toen hij door een fout manoeuvre ten val kwam, zijn 3de valpartij op een 10-tal dagen.

Mercator Verzekeringen nog zeker tot eind 2012 in het wielerpeloton
(28/05/2010)
Mercator verlengt het sponsorcontract met het team van Christophe Sercu met minstens twee jaar. De naam van
de ploeg blijft tot eind 2012 Topsport Vlaanderen – Mercator.
‘Wij zijn zeer tevreden over de goede samenwerking met de ploeg en zijn uiteraard ook gecharmeerd door de
sportieve successen’, aldus Erik Vanpoucke, Gedelegeerd Bestuurder bij Mercator Verzekeringen. ‘De sportieve
resultaten verhogen de media-return en hebben een positieve impact op onze naambekendheid en imago. Ook
van onze klanten en van de verzekeringsmakelaars krijgen we veel enthousiaste reacties op de
wielersponsoring.’
Topsport Vlaanderen-Mercator biedt een professioneel kader voor de opleiding en begeleiding van jong talent.
Mercator Verzekeringen ondersteunt deze missie ten volle. ‘Met deze sponsorverlenging uiten we ons volste
vertrouwen in de renners, in de teammanager Christophe Sercu en de ploegleiders Planckaert en Heynderickx’,
besluit Vanpoucke.
Mercator, met hoofdzetel in Antwerpen biedt een ruim gamma van competitieve schade- en levensverzekeringen
aan via onafhankelijke makelaars. Mercator besteedt veel aandacht aan sport en cultuur. De
verzekeringsmaatschappij is sinds 1 januari 2009 medehoofdsponsor van de wielerploeg Topsport Vlaanderen –
Mercator en sponsort ook de Wielerzesdaagse van Gent. Op cultureel vlak is Mercator sponsor van het
Noordstarfonds.
Voor meer info: www.mercator.be.

Ronde van België: Casper en Cornu

(29/05/2010)

Jimmy Casper en Dominique Cornu zijn de winnaars van vrijdag en zaterdag in de Ronde
van België. Cornu is meteen ook de nieuwe leider, zowel in het algemeen klassement als in het

jongerenklassement. In dat laatste neemt hij de trui over van Pieter Van Speybroeck. Die was vrijdag op kop
gekomen in dit klassement dankzij bonificaties toen hij mee was in een kopgroep.
Die kopgroep werd sneller dan gewoonlijk weer teruggegrepen. Op die wijze wisten de ploegmaats van Niko
Eeckhout zijn leiderstrui in het klassement voor de tussenspurten veilig te stellen. Naast Pieter zaten in de
kopgroep Stijn Vandenbergh (Katusha), Jan Kuyckx (Qin Cycling Team) en Sven Renders (Verandas Willems).
Na de hergroepering waren en nog veel uitvalspogingen maar dat bracht niets op. Massaspurt dus en de jarige
Jimmy Casper won. Michael Van Staeyen werd 12de.
Zaterdag was het dus tijdrit. Thomas De Gendt was hier onze beste, als 19de had hij 33 seconden meer nodig
dan Cornu. In het klassement is het net zo, 19de op 33 seconden. Foto's van de tijdrit volgen nog.

Bayern Rundfahrt: Kristof Vandewalle voorlopig 8ste in de stand
(29/05/2010)
Net als in de Ronde van België stond zaterdag in de Bayern Rundfahrt een tijdrit op het programma. En de rit
van vrijdag gold er wel als de koninginnerit. De winnaars waren Maxime Monfort en Gerald Ciolek.
Ciolek haalde het in de spurt van een groep van 39 man. Die bleven vooraan over aan het eind van een
loodzware afvallingsrit, er was vrijwel geen meter vlak. Bij de 39 man hadden we Kristof Vandewalle en Johan
Coenen. Zaterdag volgde dan de tijdrit over 27,8 kilometer, mooi gewonnen door Maxime Monfort. Kristof
Vandewalle werd hier 11de op 1'06" en schuift in de stand op naar de 8ste plaats.

Bayern Rundfahrt: Vandewalle 8ste in eindstand

(30/05/2010)

De slotrit van de Bayern Rundfahrt werd vandaag gewonnen door Marcin Sapa (Lampre)
voor Travis Meyer (Garmin). De twee bleven over van een kopgroep van 3. Alex Rasmussen won 16 seconden
later de pelotonspurt voor de 3de plaats. Kristof Vandewalle werd 36ste en blijft 8ste in de stand. Onze
landgenoot Maxime Monfort (HTC Columbia) heeft de eindzege beet dankzij winst in de tijdrit. Kristof was sterk in
die tijdrit hoorden we nog van Jean-Pierre Heynderickx. Het parcours was niet simpel, bij 2 beklimmingen moest
de ketting naar het binnenblad.

Ronde van België: De Gendt blinkt uit in finale koninginnerit

(30/05/2010)

Stijn Devolder en Ben Hermans waren de mannen in de slotrit van de Ronde van België.
De 2 raakten voorop in de finale en verdeelden de prijzen. Ben won de rit en Stijn won de ronde, voor de 2de
keer al. Philippe Gilbert hoorde hier eigenlijk ook bij te staan. Hij reed echter lek op een slecht moment, de
ploegleiders waren ver achter op dat ogenblik. Thomas De Gendt kleurde mee de finale en werd 5de in de rit en
in de eindstand en 2de in het jongerenklassement. Topsport Vlaanderen - Mercator is ook 3de in het
ploegenklassement, en 2de in dat klassement van deze Ardennen-slotrit.
In de finale raakte een mooie groep van 5 renners voorop. Philippe Gilbert was de sterke man vooraan, bij hem
zaten Geoffrey Lequatre en Ben Hermans van team Radioshack, Philip Walsleben (Bkcp Powerplus), Oscar Freire
(Rabobank) en Thomas. Gilbert viel dan vooraan weg terwijl Stijn Devolder daar kwam aansluiten. Volderke nam
meteen het commando en het groepje liep verder uit. Op één van de volgende hellingen viel de kopgroep uiteen
en kregen we vooraan enkel nog Devolder en Hermans. Thomas kende intussen een moeilijk moment maar
herpakte zich meer naar het eind toe. In de eerste achtervolgende groep kon hij standhouden in het gezelschap
van Gilbert, Lequatre, Walsleben, Tankink, Cornu en Freire. In een volgend groepje hadden we nog Sander
Armee zitten, hij werd mooi 14de, net voor Sven Nys en Dries Devenyns.

Kristof Vandewalle wint GP du canton d'Argovie (update)

(06/06/2010)

Prachtige overwinning zondag voor Kristof Vandewalle in het Zwitserse Gippingen. Kristof
won er er de loodzware "buiten categorie" geklasseerde GP du canton d'Argovie voor de Italiaan Sella en
Heinrich Haussler.
Sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx deed het verhaal: Een kopgroep met daarbij voor ons Geert Steurs en
verder nog Alessandro Ballan reed ongeveer 130 kilometer voorop. Daarop raakte een grote groep voorop met
Heinrich Haussler als aanstoker. Voor ons waren Kristof en Johan Coenen mee. Op de laatste beklimming bleven
ze vooraan met 6 over, daarbij nog steeds Kristof. De andere koplopers waren Haussler, Emanuele Sella, Nicolas
Roche, Marco Marcato en Paolo Bailetti. In de finale volgde de éne demarrage na de andere. Uiteindelijk reden
Sella en Haussler voorop, Marcato wilde de aansluiting maken maar dat lukte niet, daarop ging Kristof op en
over Marcato tot bij de 2 koplopers om in een langgerekte sprint meteen door te trekken naar zijn eerste zege

bij de profs. Johan Coenen werd wat later 12de.
Kortom, een fantastische overwinning in een koers die nog lastiger was dan vorig jaar. Toen werden we hier 2de
met Ben Hermans. De renners reden toen 9 keer een ronde met daarin zwaar klimwerk, maar dit jaar werd een
kortere ronde met dezelfde beklimming 16 keer gereden. De Zwitserse pers blikte vooruit op de wedstrijd als
volgt: Nur ein kompletter Fahrer kann in Gippingen gewinnen.
Kristof was al een tijdje goed op dreef. In de Heistse Pijl zat hij in de kopgroep en werd hij 4de, en in de Bayern
Rundfahrt werd hij dankzij een knappe tijdrit en zijn regelmaat in alle andere ritten 8ste in eindstand. Jean Pierre
Heynderickx wees er toen ook al op dat die tijdrit super zwaar was door het zware klimwerk onderweg. Foto's
van deze koers vind je bij volgende links:

mooie foto van de spurt
liefst 2258 foto's van de wedstrijd
officiële finishfoto op de foto-pagina van onze website

Sven Jodts en Jelle Wallays tekenden contract voor 2 seizoenen bij Topsport
Vlaanderen - Mercator (10/06/2010)
Sven Jodts (° 14/10/1988 en woonachtig te Aalter) en Jelle Wallays (° 11/05/1989 en woonachtig te Staden)
hebben een contract voor 2 jaar getekend bij de Professionele Continentale wielerploeg “Topsport Vlaanderen –
Mercator”. Met ingang van 1 januari 2011 worden ze prof. Beide renners maken momenteel deel uit van het
"Beloftenproject wielrennen 2010" van Topsport Vlaanderen en zijn al sinds hun debuut bij de beloften onderdak
bij Beveren 2000. In die ploeg beschikken ze over een prima omkadering en rijden ze een optimaal programma.
Sven behaalde dit jaar al 4 overwinningen met als uitschieter de zege in de laatste etappe van de Tour de
Normandie. Jelle opende het seizoen met een zege in Gent-Staden en voegde er 2 weken geleden nog een zege
aan toe in de Grote Prijs Criquielion. Daarnaast behaalden ze diverse dichte ereplaatsen. Beiden werden intussen
door de nationale beloftencoach geselecteerd voor het Europees Kampioenschap voor beloften op 18 juli in het
Turkse Ankara.

Delta Tour: Tyler Farrar voert klassement aan

(12/06/2010)

De Australiër Mitchell Docker (Skill-Shimano) heeft vandaag de eerste rit van de Delta
Tour Zeeland gewonnen. In de sprint versloeg hij zijn 11 medevluchters. Vrijdag had de Nederlander Jos Van
Emden (Rabobank) de proloog over 2,7 kilometer op zijn naam geschreven. De Amerikaan Tyler Farrar voert
momenteel het klassement aan. Het peloton volgde zaterdag op 49 seconden van de winnaar. De Duitser Robert
Wagner (Skill-Shimano) won de sprint om plaats dertien, gevolgd door Michael Van Staeyen. Onze eerste renner
in de stand is Kris Boeckmans, 27ste op 1'04".

Top 10 plaatsen in Nederland en in Deurne

(13/06/2010)

Massaspurt vandaag in de slotrit van de Delta Zeeland Tour, met de Duitser Robert
Wagner (Skil - Shimano) als winnaar en de Amerikaan Tyler Farrar (Garmin-Transitions) als 2de en winnaar van
het eindklassement. Kris Boeckmans spurtte naar de 4de plaats en Michael Van Staeyen werd 9de.
In eigen land was er het dernycriterium in Deurne. Bjorn Leukemans pakte de zege en voor Topsport Vlaanderen
- Mercator werden Thomas De Gendt 7de en Steven Van Vooren 8ste.

Ploeg is top in Ster Elektrotoer

(20/06/2010)

De Ster Elektrotoer is voor de selectie van onze renners hun laatste stap in de
voorbereiding op het BK van volgende zondag in Leuven, zo werd vooraf gezegd, maar onze mannen doen veel
meer dan dat. In de loodzware Ardennenrit van zaterdag werd er hard gekoerst en getest en Johan Coenen en
Thomas De Gendt vertolkten een hoofdrol.
De Australiër Adam Hansen (Team Columbia) won zaterdag de rit en voert het klassement aan. Hansen was in
de koninginnenrit tussen Verviers en La Gileppe de snelste van een kopgroep van 7. Mee vooraan voor Topsport
Vlaanderen - Mercator waren Johan Coenen en Thomas De Gendt. Johan werd 3de, Thomas 4de, en in de stand

staan ze respectievelijk 2de en 3de op 15 en 16 seconden van de leider. De beslissing in de rit viel op ongeveer
30 kilometer van de finish. Er vormde zich daar een kopgroep van waaruit nog 4 renners er vandoor gingen met
daarbij Thomas. Andere renners kwamen weer aansluiten en op de slotklim reden de 7 dan weg. Dubbelslag dus
voor Adam Hansen die de leiderstrui overnam van proloog-winnaar Jos Van Emden (Rabobank). De slotrit van
zondag naar het Nederlandse Helmond is vlak, voer voor de spurters en normaal gezien van geen invloed op de
stand.
De rit van vrijdag ging over delen van het parcours van de Amstel Gold Race en eindigde in het Nederlandse
Schimmert. Ondanks de heuvels kregen we een massaspurt die gewonnen werd door de Nieuw-Zeelander
Gregory Henderson van Team Sky. Stijn Neirynck kleurde mee de rit door erbij te zijn in 2 ontsnappingen. In
een groepje van 4 reed hij tot op 45 km van het einde in de aanval. Nadien toonde Thomas De Gendt zich in het
gezelschap van Lars Boom en Emmanuele Sella. Gedurende een 15-tal kilometer reden de 3 voorop en Thomas
scoorde bonificatieseconden. Kris Boeckmans, terug in goede doen en gespaard van pech, werd dan weer knap
5de in de spurt. Francisco Ventoso (Carmiooro-NGC) won donderdag de eerste rit. Pieter Vanspeybrouck was
mee in de ontsnapping van de dag, de groep van 6 werd gegrepen op 17 kilometer van de finish.

Tour de Slovénie: Nibali aan de macht

(20/06/2010)

In de Tour de Slovénie kregen we gisteren een machtsgreep van de Italiaan Vincenzo
Nibali (Liquigas). Op de slotklim van de 3de rit vertrok hij voor een solo van aan de voet, gelanceerd door zijn
ploegmaats. Nibali stak de rit op zak en voert de stand aan met 47 seconden voorsprong op zijn eerste belager.
Vooraleer Nibali zijn nummertje opvoerde was er een kopgroep van 3 met daarbij Maarten Neyens. Aan de voet
van de klim werden de 3 gegrepen. De eerste 2 ritten werden in de spurt gewonnen door thuisrijder Grega Bole
(Lampre), een paar weken terug ook al ritwinnaar in het Critérium du Dauphiné. In rit 2 zaten slechts 31 renners
in het eerste peloton. Preben Van Hecke zat daarbij en werd 16de. Knap was de 4de plaats van Michael Van
Staeyen in de massaspurt van de eerste rit. Jérôme Baugnies staat momenteel 21ste in de stand op 3'36" van de
leider. De Tour de Slovénie is voer voor klimmers en heeft een sterk deelnemersveld, maar voor de zoveelste
keer dit jaar zitten de weersomstandigheden tegen en rijdt het peloton vooral in de regen.

Ronde van Slovenië: Van Stayen 6de in slotrit

(20/06/2010)

De eindoverwinning in de Ronde van Slovenië ging zoals verwacht naar de Italiaan
Vincenzo Nibali (Liquigas). Zijn ploegmaat Francesco Chicchi won vandaag de slotrit in een massaspurt. Michael
Van Staeyen eindigde nu 6de, zijn 2de top 10 in deze ronde. Stijn Joseph zorgde samen met de Kroatische
renner Massimo Demarin (Team Loborika) voor de ontsnapping van de dag. Na 4 kilometer waren ze al weg en
met nog 16 kilometer te gaan werden ze gegrepen. De maximale voorsprong bedroeg 6'15". Knap van Stijn, die
dit en vorig seizoen toch al een behoorlijke portie pech had. Verschillende korte video's van de wedstrijd vind je
hier.

Kris Boeckmans wint slotrit Ster Elektrotoer

(20/06/2010)

Schitterende zege vandaag van Kris Boeckmans in de Ster Elektrotoer. Onze neo-prof won
de slotrit naar Helmond voor de Rus Denis Galimzjanov (Katusha) en de Duitser André Greipel. Vanuit het wiel
van Greipel zette Kris aan op ongeveer 250 meter van de finish. De slotrit is vlak, voer voor spurters en normaal
gezien van geen invloed op de stand, schreven we nog na de rit van gisteren. Team Columbia kon gaan voor
ritzege met Greipel en de eindzege met Hansen. De Australiër pakte zijn prijs maar de rit ging dus wel naar Kris.
Al sinds de Delta Tour zit hij weer goed in de massaspurten met nu dus dit mooie succes, zijn 2de zege dit jaar.
Topsport Vlaanderen - Mercator zette in deze sterk bezette rittenwedstrijd een hele reeks mooie prestaties neer.
Elke dag reden we in beeld en naast de ritzege en de 2de plaats van Kris in het puntenklassement waren er nog
Johan Coenen en Thomas De Gendt met hun 2de en 3de plaats in de eindstand en onze 2de plaats in het
ploegenklassement.

Stijn Devolder Belgisch kampioen in Leuven

(27/06/2010)

De ploeg was sterk vertegenwoordigd aan de start van het Belgisch kampioenschap in
Leuven vandaag. Op de omloop grotendeels bekend van de GP Jef Scherens en onder een loden zon werkten de
renners 17 ronden af goed voor een totaal van 239,7 kilometer. In elke ronde moesten de Keizersberg, de
Lüdenscheidsingel en de Wijnpers beklommen worden.
In de eerste betekenisvolle kopgroep van de dag was Tim Mertens onze vertegenwoordiger. Hij reed samen met
Jurgen Van De Walle (QuickStep), Niko Eeckhout (An Post Sean Kelly), Wilfried Cretskens (Omega Pharma
Lotto), Tom Van den Haute en Jonathan Bertrand (Landbouwkrediet) op kop. Vooral onder impuls van Omega
Pharma Lotto kwam alles weer samen. Op ruim 40km van de aankomst reed Philippe Gilbert solo weg, maar dit

keer liet QuickStep niet begaan en Gilbert liet zich opnieuw inlopen net voor de bevoorrading.
De finale was zo wel geopend en na een uitval van Nick Nuyens op de Wijnpers kreeg hij een elitegroepje mee
met daarbij Leukemans (Vacansoleil), Gilbert en Van Avermaet (Omega Pharma Lotto) en Devolder (QuickStep).
Even later sloten ook Monfort (HTC Columbia), Roelandts (Omega Pharma Lotto), Devenyns (QuickStep),
Vansummeren (Garmin), Veuchelen (Vacansoleil) en Andy Capelle (Verandas Willems) vooraan aan. Er volgden
enkele korte prikken, maar pas wanneer Stijn Devolder zijn duivels ontbond was de definitieve ontsnapping in de
maak. Stijn die zijn profcarriere begon bij de Vlaanderen ploeg werd nog achternagezeten door Frederik
Veuchelen en Philippe Gilbert, maar hield stand. Na Ronse 2007 een tweede titel van Belgisch kampioen dus voor
Devolder.
Van de 101 vertrekkers haalden er slechts 46 de aankomst.
De renners van Topsport Vlaanderen - Mercator in de uitslag zijn: 12de Michael Van Stayen die de spurt won van
zijn groep, 17 Kristof Vandewalle, 29 Sander Armée, 32 Pieter Jacobs, 36 Thomas De Gendt, 38 Maarten Neyens
en 40 Jérôme Baugnies.

Profcontract voor Pieter Serry

(27/06/2010)

Er wordt al volop gebouwd aan de ploeg voor komend seizoen. Zo ondertekende Pieter
Serry, momenteel aan de slag bij de continentale ploeg Jong Vlaanderen, een contract voor twee jaar. Met Pieter
die in november dit jaar 22 wordt, komt er een neoprof bij die zich goed uit de slag kan trekken op lastige
parcoursen. Dit jaar mocht Pieter Serry al juichen in Buizingen en werd hij kampioen van Oost-Vlaanderen.

Pieter Jacobs 2de in Temsche koerse - Sep Vanmarcke terug

(15/07/2010)

Wouter Weylandt won gisteren Temsche koerse, een wedstrijd die voor het eerst sinds 16
jaar weer terug op de regionale kalender staat. Weylandt was de snelste in een sprint met vijf, Pieter Jacobs
werd tweede, gevolgd door Benjamin Gourgue, Floris Goesinnen en Björn Leukemans.
Een groep van 11 met Wouter Weylandt was er al in de eerste ronde vandoor gegaan. Voor ons was Michael Van
Staeyen mee. De groep dikte aan tot 24 maar na enkele wolkbreuken bleven ze in de finale nog met 5 voorin.
Voor het eerst sinds lang verscheen gisteren Sep Vanmarcke weer aan de start van een koers. Door een
achillespeesblessure was de tweede van Gent-Wevelgem lang out. Als alles goed verloopt zal Sep
ééndagswedstrijden rijden in voorbereiding op de Eneco Tour, op 17 augustus.

Tour de Wallonie: Steven Van Vooren in de aanval

(24/07/2010)

De wedstrijd was nog maar net begonnen of Steven Van Vooren zette samen met
Benjamin Gourgue (Landbouwkrediet) een ontsnapping op. Na 10 kilometer koers hadden zij een voorsprong
van 3min55. De voorsprong liep verder op, maar de sprintersploegen hielden alles onder controle. In de
massaspurt was er winst voor Danilo Napolitano (Katusha) die meteen ook de eerste leider is.
Kris Boeckmans sprintte naar een 8ste plaats. Pieter Van Speybrouck werd 15de. In de stand is Steven Van
Vooren dankzij de onderweg genomen bonificatieseconden nu 3de. Hij houdt aan zijn vlucht ook de trui van de
tussensprinten over.

Tour de Wallonie: Kris Boeckmans tweede in rit twee

(25/07/2010)

Ook vandaag reed een renner van Topsport Vlaanderen - Mercator in de aanval. Pieter
Vanspeybrouck trok samen met Frederik Veuchelen (Vacansoleil), Olivier Kaisen (Omega Pharma Lotto) en Fabio
Polazzi (Verandas Willems) op pad. Later sloot ook Julien Berard (Ag2r) vooraan aan. Op 7 kilometer van het
einde kwam het tot een algemene hergroepering. Een drietal met opnieuw Frederik Veuchelen probeerde nog
voorsprong te nemen maar de massasprint was onvermijdelijk. Ritwinnaar is Stefan Van Dijk (Verandas
Willems). Kris Boeckmans sprintte naar de tweede plaats.
De trui van de tussensprints zit nu om de schouders van Pieter Vanspeybrouck. Hij volgt Steven Van Vooren op.
Kris Boeckmans start morgen in de rode trui van de beste jongere.
Stefan Van Dijk is de nieuwe leider in het algemene klassement. In de stand staan Pieter Vanspeybrouck, Kris
Boeckmans en Steven Van Vooren respectievelijk 4de, 5de en 6de.

Tour de Wallonie: ritzege Kristof Goddaert

(26/07/2010)

Steven Van Vooren sprintte vandaag naar de derde plaats in de Tour de Wallonie. Hij
eindigde na Filippo Pozzato (Katusha) en ritwinnaar Kristof Goddaert (Ag2r La Mondiale). Goddaert is ook de
nieuwe leider. In het algemene klassement staat Steven Van Vooren nu 2de in dezelfde tijd als Goddaert. Pieter
Vanspeybrouck staat 4de. Hij behoudt ook de leiderstrui in het klassement van de tussensprinten.
Het parcours was vandaag al iets meer geaccidenteerd dan de voorbije dagen. Er waren verschillende
ontspanningen. Onder meer Kristof Vandewalle mengde zich in de debatten.

Tour de Wallonie: Kristof Vandewalle schuift op

(27/07/2010)

Wanneer er vroeg in de wedstrijd een groepje van vijf renners wegrijdt, zijn we met Geert
Steurs vertegenwoordigd. Het komt echter terug tot een algemene hergroepering. Later zullen opnieuw vier
renners een ontsnapping opzetten en daarna gaat een groep van zeven renners in de tegenaanval. Ook deze
twee pogingen werden echter ongedaan gemaakt door het peloton. In de finale is het Jan Bakelants (Omega
Pharma Lotto) die opent en een groep van zes meekrijgt. Zij zullen spurten voor de zege. Hierbij kon Kristof
Vandewalle nog net aansluiten. Hij werd dan ook achtste in de rit vandaag.
De ritzege en de gele trui zijn voor Laurent Mangel (Saur Sojasun). In het klassement staat Steven Van Vooren
nu achtste en Kristof Vandewalle negende.

Tour de Wallonie: Russell Downing eindwinnaar

(28/07/2010)

In een etappe die alles in zich had om op een nieuwe massasprint te eindigen, zagen we
heel wat ontsnappingen. Ook Kristof Vandewalle en Johan Coenen roerden zich. De massasprint kwam er
uiteindelijk toch en daarin toonde Russell Downing (Team Sky) zich de snelste. Downing is dankzij de bonificaties
ook eindwinnaar van de Tour de Wallonie.
Steven Van Vooren behaalde vandaag een tiende plaats in de rit en een negende plaats in het eindklassement.
Kristof Vandewalle eindigde vijftiende in de rit en werd in het algemene klassement zevende.

Pieter Serry, Sven Jodts en Jelle Wallays stagiair vanaf 1/08

(31/07/2010)

Met ingang van 1 augustus 2010 zullen Pieter Serry, Sven Jodts en Jelle Wallays als
stagiair aan profwedstrijden deelnemen voor Topsport Vlaanderen - Mercator. Alle 3 deze renners hebben
bovendien reeds een profcontract bij onze ploeg ondertekend met ingang van 01/01/2011.

Steven Van Vooren kampioen van Oost-Vlaanderen

(01/08/2010)

Er is vandaag gekoerst in Buggenhout. Daar kwam het tot een sprint van een kopgroep
van 25 rennners. Winst was voor Kruopis, maar met een derde plaats kroonde Steven Van Vooren zich tot
kampioen van Oost-Vlaanderen.
In de laatste ronde reed Sander Armee alleen aan de leiding, Hij werd echter op 500 meter van de meet weer
ingelopen. Ook Stijn Neyrinck en Stijn Joseph waren in de kopgroep aanwezig.

Ronde van Burgos: Kristof Vandewalle derde in aankomst bergop
(05/08/2010)
De eerste aanvaller van de dag in de Ronde van Burgos vandaag luisterde naar de naam Tim Mertens. Tim
probeerde een paar keer mee te schuiven in de ontsnapping maar uiteindelijk reden twee andere renners de
rest van de dag voorop.
Onder impuls van vooral Euskaltel kwam het tot een hergroepering net voor de slotklim van San Juan Del Monte.
Daarop kwam het tot een stevige sprint bergop waarin Kristof Vandewalle slechts de duimen moest leggen voor
olympisch kampioen Samuel Sanchez (Euskaltel) die de rit won en de leiderstrui overneemt en Jose Ivan
Gutierrez (Caisse d'Epargne) die tweede werd.
Gisteren stond er ook al een rit op het programma in Burgos. Ook daarin zagen we een lange ontsnapping en

een hergroepering, waarna het peloton in twee brak op de laatste helling. Het kwam tot een massasprint die
gewonnen werd door Koldo Fernandez (Euskaltel). Preben Vanhecke en Kristof Vandewalle hielden stand
vooraan in het peloton.

Ronde van Denemarken: Michael Van Stayen ritwinnaar en leider na tweede dag
(05/08/2010)
Gisteren al was het bijna raak voor Michael Van Staeyen in de Ronde van Denemarken. Moest hij toen nog
Matthew Goss van HTC-Columbia laten voorgaan, vandaag stond Michael wel zelf op het hoogste schavotje. Hij
klopte onder meer Matti Breschel en Bert De Backer in de sprint. In de finale speelde ook Kris Boekcmans een
opvallende rol. Hij reed met vijf collega's voorop en werd pas ingelopen op 500 meter van de meet waarna hij
nog de sprint kon aantrekken voor Van Staeyen.
Door zijn sterke prestaties in de eerste twee ritten is Michael Van Stayen nu ook leider in het algemene
klassement, het puntenklassement en het jongerenklassement.

Ronde van Burgos: ploegentijdrit

(06/08/2010)

Er moest 21,3 kilometer tegen de klok gereden worden per ploeg vandaag in Burgos. Het
parcours kende enkele bochten en ronde punten maar het was toch vooral hardrijden op een grote weg tussen
Sasamon en Melgar de Fernamental.
De ploeg begon eraan om 15u29 en reed 22min16 over de afstand. Zowel bij het tussenpunt als bij de aankomst
stond Topsport Vlaanderen - Mercator een tijdlang aan de leiding. Maar de Protour teams moesten nog starten
en uiteindelijk eindigde de ploeg op de negende plaats op 34 seconden van winnaar Katusha.
Jean-Pierre Heynderickx was na afloop tevreden over de geleverde prestatie. Kristof Vandewalle blijft onze best
geklasseerde renner.

Ronde van Denemarken: Sep Vanmarcke in de aanval

(06/08/2010)

Nog niet zolang terug in competitie liet Sep Vanmarcke vandaag van zich spreken. Hij zat
in de goede vlucht en hield stand om een 10de plek te laten noteren aan de meet. Met zijn 8ste plaats in het
algemene klassement mag hij morgen ook starten in de witte trui van beste jongere.

Ronde van Denemarken: Thomas De Gendt in ontsnapping

(07/08/2010)

Vanmorgen werd er al een korte etappe gereden in Denemarken (105km). Thomas De
Gent trok vrijwel meteen met een groepje van vier in de aanval en werd pas ingelopen op 10 kilometer van de
meet.
De rit eindigde op een massasprint. Sep Vanmarcke behoudt zijn achtste plaats in het klassement en blijft ook
leider in het jongerenklassement. Later vandaag moet nog een tijdrit afgewerkt worden.

Ronde van Burgos: Preben Van Hecke soleert

(07/08/2010)

We zagen een snelle start in de vierde etappe van de Ronde van Burgos vandaag.
Ondanks een buitentemperatuur die bij momenten opliep tot 38 graden kregen we ook een spervuur van
aanvallen. Eerst reed een groepje van vijf man weg maar onder impuls van Andalucia werd het gat weer
gedicht. Daarna ontsnapten nog een keer drie en dan vier renners.
Het kwam weer tot een algemene hergroepering en dan achtte Preben Van Hecke zijn moment gekomen. Hij
vertrok solo op 40km van de meet en werd pas weer ingelopen op 15km. Daarna was de massasprint
onvermijdelijk. Die werd gewonnen door Romain Feillu (Vacansoleil). Tim Mertens plaatste zich als zesde.
Gianpaolo Caruso (Katusha) blijft leider. Kristof Vandewalle staat zeventiende op 32 seconden. Morgen volgt nog
een zware laatste rit met vier beklimmingen onderweg plus een aankomst boven.

Ronde van Denemarken: individuele tijdrit

(07/08/2010)

Het was een lange dag in Denemarken voor de renners. Na de ochtendetappe stond er
vanavond ook nog een tijdrit op het programma. Die liep over 19,4 kilometer.
Winst was er voor de Canadees Svein Tuft (Garmin). Thomas De Gendt werd dertiende op 1min02sec. De leider
in het algemene klassement is nu Jakob Fuglsang (SaxoBank). Sep Vanmarcke staat na de tijdrit achttiende.

Ronde van Denemarken: eindwinst voor Jakob Fuglsang

(08/08/2010)

De Deen Jakob Fuglsang (SaxoBank) heeft de eindzege in de Ronde van Denemarken niet
meer uit handen gegeven. In een rit waarbij het regende van start tot aankomst zagen we de traditionele
ontsnapping gevolgd door een massasprint op het einde. Die werd gewonnen door Hayden Roulston (HTC
Columbia).

Ronde van Burgos: Stijn Neirynck in de aanval

(08/08/2010)

Opnieuw een warme dag in Burgos. De slotetappe liep over 155km waarbij het de laatste
55km geen moment vlak was. Voor de slotklim kregen de renners al 4 beklimmingen voor de wielen geschoven.
Stijn Neirynck trok samen met onder andere Kurt Hovelijnck (QuickStep) in de aanval. De vlucht werd echter
goed onder controle gehouden en op de slotklim zagen we een explosieve koers bergop van het peloton. Winst
vandaag en ook eindwinst in de Ronde van Burgos is er voor Samuel Sanchez (Euskaltel). Hij haalde het voor
Ezequiel Mosquera (Xacobeo) en Vincenzo Nibali (Liquigas).
Beste Belg vandaag was Jérôme Baugnies. Hij eindigde als 28ste net voor Kristof Vandewalle. Hun achterstand
op Sanchez was respectievelijk 3min34 en 3min37. In het eindklassement staat Vandewalle 21ste op 3min47.

Profcontract voor Laurens De Vreese

(09/08/2010)

Laurens De Vreese (° 29/09/1988 en woonachtig te Melle) heeft een contract voor 2 jaar
getekend bij de Professionele Continentale wielerploeg “Topsport Vlaanderen – Mercator”.
Laurens staat momenteel aan de leiding in de Lotto Topcompetitie en heeft dit jaar reeds een aantal mooie
overwinningen (eindklassement Triptyque Ardennaise, vierde etappe Ronde van Luik) en ereplaatsen (tweede in
de eerste etappe van de Triptyque Ardennaise, tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, tweede in de tweede
etappe van de Ronde van Luik, derde in de Fèche Ardennaise) behaald.
Naast Jelle Wallays, Sven Jodts en Pieter Serry is dit reeds de vierde neo-prof die volgend jaar de kans krijgt bij
onze ploeg.

Pieter Vanspeybrouck derde in Heusden

(10/08/2010)

Wouter Weylandt (QuickStep) won vandaag de koers in Heusden. We kregen eerst een
ontsnapping van tien renners met daarbij Pieter Jacobs en Pieter Vanspeybrouck. Later sloot nog een groep van
een twintigtal renners vooraan aan met onder hen Tim Mertens. In de voorlaatste ronde reed zeven man weg.
Pieter Vanspeybrouck was er daar één van. Een lekke band deed één van hen nog wegvallen, waarna de zes
overgeblevenen spurtten voor de zege. Pieter Vanspeybrouck stond met een derde plaats mee op het podium.

Edvald Boasson Hagen wint Dutch Food Valley Classic

(14/08/2010)

De Noor Edvald Boasson Hagen (Team Sky) won gisteren in de sprint de 25ste editie van
de Dutch Food Valley Classic. De winnaar van vorig jaar, Kenny van Hummel, werd nu 2de, Stefan van Dijk was
3de. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator werden Pieter Van Speybroeck 6de en Kris Boeckmans 15de.
Het koersverloop is snel verteld. De kopgroep van de dag was na 10 kilometer een feit en voor onze ploeg zat
Steven Van Vooren erbij. De andere renners vooraan waren Frederik Veuchelen (Vacansoleil), Dennis van
Winden (Rabobank), Tom Dumoulin (Nederland) en Martin Pedersen (Footon-Servetto). De voorsprong van de 5
klom even tot boven de 5 minuten. In het peloton werd er vooral gewerkt door de mannen van Skil-Shimano.
Toen de 5 met nog minder dan 20 kilometer te gaan gegrepen werden was er nog een poging van een trio met
onder meer Jurgen Van de Walle maar uiteindelijk kregen we toch een massasprint.

Vlaamse Havenpijl en BK tijdrijden

(16/08/2010)

Sensatie in de Vlaamse Havenpijl te Merksem gisteren, waar een kopgroep van 28 man de
verkeerde weg werd ingestuurd. Een korte neutralisatie van de koers en een pak protest uit de achtergrond
waren het gevolg. Klaas Lodewyck, Maarten Neyens en Pieter Jacobs waren mee vooraan terwijl de rest uit
wedstrijd genomen werd. Een groepje van 4 met Pieter probeerde in de finale nog weg te blijven maar de kloof
werd toch weer gedicht. Rob Goris (Palmans-Cras) won dan met 11 seconden voorsprong op Boucher en
Amorison (Landbouwkrediet). Klaas werd 8ste, Maarten 13de en Pieter 19de.
Intussen werd in het Waalse Habay-la-Neuve in de gietende regen het BK tijdrijden betwist. Stijn Devolder
zorgde er voor een primeur door na zijn wegtitel eind juni nu ook de titel tegen de klok te veroveren. Sébastien
Rosseler en Leif Hoste vervolledigden het podium. Kristof Vandewalle werd 6de op 1'16", Thomas De Gendt 7de
op 1'38".

Canadees Svein Tuft wint proloog Eneco Tour

(17/08/2010)

Vandaag ging de zesde editie van de Eneco Tour van start met een proloog in het
Nederlandse Steenwijk. De Eneco Tour is de enige meerdaagse proTour-wedstrijd in België en Nederland, in
beide landen zijn er vier wedstrijddagen. Naast de 18 proTour teams tekenen drie professionele continentale
ploegen present: Skil Shimano, Vacansoleil en Topsport Vlaanderen - Mercator.
De Canadees Svein Tuft (Garmin) won de proloog. Jos Van Emden en Lars Boom (Rabobank) werden
respectievelijk 2de en 3de. Steven Van Vooren was op plaats 38 en op 19 seconden van de winnaar onze beste
man. Morgen gaat het van Steenwijk naar Rhenen over 178 kilometer.

Tre Valli Varesine: Baugnies en Vandewalle schitteren - Serry in de aanval
(17/08/2010)
Fantastische prestatie vandaag van Jérôme Baugnies en Kristof Vandewalle in de Italiaanse "buiten categorie"
wedstrijd Tre Valli Varesine. In het spoor van de Ierse winnaar Dan Martin (Garmin) en Domenico Pozzovivo
(Colnago-CSF) eindigen onze mannen sterk op de 3de en 4de plaats.
De wedstrijd is een eerste van 3 belangrijke wedstrijden op een rij op Italiaanse bodem die plaatselijk als zeer
belangrijk staat aangeschreven. De Italiaanse renners koersen er gretig en gemotiveerd en hun WK-coach
Bettini volgt de wedstrijden op de voet. In die omstandigheden is wat onze mannen hier toonden straf. Halfweg
koers al reed Topsport Vlaanderen - Mercator zich met stagiair Pieter Serry in de kijker. Pieter maakte vanuit
het peloton de sprong naar een kopgroep die 1 minuut voorsprong had. Met 5 reden ze dan lang een 2-tal
minuten voor het peloton uit. De wedstrijd eindigde met 7 ronden op een plaatselijk circuit van 10 kilometer met
een stevige klim aan het eind. Een groep van 30 renners begon als eerste aan die laatste ronde en in de finale
kregen we aanvalswerk van Marco Pinotti (HTC-Columbia), Leonardo Bertagnolli (Androni Giocattoli) en Damiano
Cunego (Lampre). Met nog 1 kilometer te gaan gingen Dan Martin en Domenico Pozzovivo ervandoor en achter
hen konden Jérôme en Kristof nog prachtig opschuiven, goed voor plaats 3 en 4. Podiumplaats dus voor Jérôme,
een schitterend resultaat volgend op een periode tijdens dewelke hij zich fantastisch had ingezet voor de ploeg.
En nog maar eens bevestiging voor Kristof, na zijn zege in Gippingen - ook buiten categorie - en knalprestatie in
Burgos waar hij bergop 3de werd in een rit en enkel olympisch kampioen Samuel Sanchez en Jose Ivan
Gutierrez moest laten voorgaan, beiden kwamen toen net uit de Tour. En tot slot nog een woordje over stagiair
Pieter Serry, hij reed voor het eerst een wedstrijd over zulke afstand uit en werd mooi 24ste op 1'22" van de
winnaar.

Eneco Tour: McEwen wint de rit

(19/08/2010)

Op de Grebbelberg in het Nederlandse Rhenen won Robbie McEwen gisteren de spurt aan
het eind van de eerste rit van de Eneco Tour. Die Grebbelberg was de enige hindernis in deze rit, de rest van het
parcours was gewoon vlak. Een groepje van 3 bleef voorop tot op minder dan 10 kilometer van het eind. In de
spurt kon Sep Vanmarcke opschuiven tot de 14de plaats. Proloogwinnaar Svein Tuft blijft het klassement
aanvoeren.

Belletti wint Coppa Bernocchi

(19/08/2010)

Met de Coppa Bernocchi stond vandaag de laatste van 3 koersen van het Lombardische
drieluik op het programma. Jérôme Baugnies (37ste) en Kristof Vandewalle (43ste) eindigden in het peloton op

1'26" van winnaar Manuele Belletti (Colnago - CSF Inox). De Italiaan won voor Danilo Hondo en Mark Cavendish.
De eindzege in het Lombardische drieluik en de daarbij horende diamant ter waarde van zo'n 10.000 euro, was
voor Francesco Gavazzi. Gisteren had Gavazzi de Coppa Agostoni gewonnen. Een peloton van slechts 30 man
bereikte toen de finish.

Eneco Tour rit 2: Neirynck beukt 183 kilometer in de aanval

(19/08/2010)

Met zijn drieën trokken ze van bij de start in de aanval vandaag: de Oekraïner Vitaliy Buts
(Lampre-Farnese Vini), de Spanjaard Miguel Minguez (Euskaltel-Euskadi) en voor onze ploeg Stijn Neirynck. Een
gedurfde aanval was het, want de rit naar het West-Vlaamse Ardooie was met 198,5 kilometer de langste van
deze rittenkoers en de wind stond de hele dag in het nadeel. Tot 7'35" liep het trio uit maar enkele
sprintersploegen behielden de controle. Stijn wilde kost wat kost als eerste zijn regio bereiken en daar de
plaatselijke ronde aanvatten. Het is hem gelukt, Stijn haalde alles uit de kas en bereikte solo zijn doel. Amper
500 meter verder werd hij gegrepen door het peloton, op weg was naar massaspurt nummer 2. In de laatste
kilometers naar de finish zagen we spurter Michael Van Staeyen nog opschuiven naar voor maar het peloton
werd op een lijn getrokken in een chicane vlak voor de slotkilometer en Michael werd 12de. Michael ondervond
overigens heel wat last vandaag door een sneetje in een vinger. Hoe dan ook, onze ploeg reed zich vandaag
zowel vooraan als in het peloton goed in de kijker met Stijn Neirynck als man van de dag. En André Greipel
(Team HTC - Columbia) won de rit terwijl Svein Tuft (Garmin - Transitions) leider blijft in het klassement.
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Baugnies uitblinker gisteren in Coppa Bernocchi

(20/08/2010)

We komen nog even terug op het koersverloop in de Coppa Bernocchi gisteren, want onze
mannen reden er zich weer serieus in de kijker. De winnaar was Manuele Belletti (Colnago - CSF Inox) maar
Jérôme Baugnies was zonder twijfel de uitblinker van de dag! Jérôme trok alleen in de aanval en werd na
ongeveer 70 kilometer koers ingelopen door een groepje van 6 met daarbij Nibali, Visconti en Sagan. Op dat
ogenblik moesten de renners 5 ronden afwerken van ongeveer 16,7 kilometer met daarin de beklimming van de
Morrazone, ook gekend als de "Piccolo Stelvio", een klim van 2 kilometer met stroken aan 15%. Jérôme bleef
sterk en pakte hier de bergprijs van de dag. Nadien volgde opnieuw ongeveer 50 kilometer richting finish en in
het peloton begonnen de mannen van HTC-Columbia en Garmin-Transitions aan de jacht. De vluchters werden
ingelopen, Jérôme bleef nog even solo voorop en was de laatste die gegrepen werd. In de spurt bleef er bij HTC
niemand meer over in steun van Cavendish, dat zegt genoeg over die achtervolging. Op weg naar de spurt
waren er in de finale helaas nog 2 valpartijen in het peloton. Bij de eerste werd Preben Van Hecke uitgeschakeld,
en op één kilometer van de finish gebeurde hetzelfde met onze stagiair Pieter Serry. Bij hem leek het eerst
ernstiger, Pieter werd afgevoerd naar het ziekenhuis en er werden foto's genomen maar er zijn geen problemen
en Pieter kon weerkeren. Door die valpartijen was het peloton in groepjes uiteen gevallen zodat Jérôme en
Kristof wat verderop staan in de uitslag. Kortom, een hectische dag gisteren in Italië, waar de ploeg veel
complimenten kreeg voor de sterke prestaties.

Sep Vanmarcke 6de in koninginnenrit door Vlaamse Ardennen

(22/08/2010)

Vrijdag stond in de Enecotour de koninginnenrit door de Vlaamse Ardennen op het
programma. We kregen een boeiende rit te zien met Koos Moerenhout als winnaar en Tony Martin als nieuwe
leider. Sep Vanmarcke wist ondanks mechanische pech de 6de plaats uit de brand te slepen en toonde daarmee
nog maar eens zijn aanleg voor dit werk. Zijn achillespeesblessure is gelukkig helemaal verleden tijd.
Moerenhout en Martin waren voorop geraakt op een dikke 30 kilometer van de aankomst en hield stand. De
spurt voor de 3de plaats werd gewonnen door Allan Davis. Dat eerste peloton van 28 renners finishte op 1'24".
Naast Sep hadden we daar ook nog Pieter Vanspeybrouck (17de). Thomas De Gendt werd 35ste op 2'01".
Zaterdag kregen we dan de langste rit van deze editie in de Enecotour en de zege ging in de spurt naar Greg
Henderson (team Sky) voor Kenny Van Hummel en Edvald Boasson Hagen. Michael Van Staeyen werd mooi 9de
in de spurt.

Eneco Tour: Bobridge wint, De Gendt (3de) en Van Staeyen (4de) uitblinkers
(22/08/2010)
Boeiend spektakel bracht ons rit 5 in de Enecotour, de koninginnerit op Nederlandse bodem. Onder meer stukjes
van de Amstel Gold Race zaten in het parcours. Topsport Vlaanderen - Mercator reed er zich met Thomas De
Gendt en Michael Van Staeyen volop in de kijker maar de zege ging naar de Australische hardrijder Jack
Bobridge (Garmin) na een super spannende finale.
Op twee kilometer van de finish sprong Bobridge weg uit een groepje van zes. Thomas had net daarvoor nog
volop op kop van het groepje gereden en zat toen in 6de positie. De Duitser Dominik Nerz (Milram) voerde het
groepje aan. Even was er twijfel en Bobridge was weg. De 21-jaar jonge Bobridge is een achtervolger en
specialist tijdrijden, vorig jaar was hij in die discipline wereldkampioen op de weg bij de beloften, dus dan weet
je het wel. De Spanjaard Ruben Perez (Euskaltel) en Thomas naderden nog het dichtst maar aansluiten zat er
niet meer in. Achter Michael werd Gorik Gardeyn 5de en Nerz werd 6de. Het peloton finishte op 15 seconden en
was er dus niet in geslaagd om wat overbleef van de vroege vluchters te grijpen. De zes waren oorspronkelijk
immers met 11 en ze waren in de aanval getrokken na 33 kilometer koers. Knap van onze mannen dat ze er
met 2 bij waren en aan boord bleven, Thomas gaf zich zoals we hem kennen weer voluit en Michael mag dan
een "pocketspurter" zijn maar wat hij hier liet zien - in een protour koers - was enorm sterk.
In het klassement blijft de Duitser Tony Martin aan de leiding, gevolgd door Koos Moerenhout. Topsport
Vlaanderen - Mercator won met Thomas, Michael en Sep Vanmarcke het ploegenklassement van de dag. Sep zat
mee vooraan in het peloton, werd 12de in de rit en staat 15de in de stand. Pieter Vanspeybrouck was eveneens
erbij in het eerste peloton en hij is onze best geplaatste in het klassement op plaats 13. Maandag zijn de renners
terug in België met start in Bilzen, finish in Heers, en passages over hellingen uit de Waalse Pijl. En kort bij de
finish in Heers, daar woont Johan Coenen...

Eneco Tour: Topsport Vlaanderen - Mercator eindigt 4de in ploegenstand
(25/08/2010)

De Eneco Tour zit erop, Tony Martin won gisteren in Genk de slottijdrit en het eindklassement waar hij 31
seconden voorsprong heeft op Koos Moerenhout. Edvald Boasson Hagen eindigt als derde. Voor Topsport
Vlaanderen - Mercator was het een zeer goede Eneco Tour. Verschillende van onze renners reden zich in de
kijker en iedereen reed de rittenwedstrijd uit. In het ploegenklassement van sterk bezette ProTourkoers eindigen
we op de 4de plaats! Op de slotdag na de tijdrit schoven onze renners nog wel wat achteruit in de stand maar we
kunnen zeker terugblikken op een geslaagde week. Pieter Vanspeybrouck is 21ste op 4'05" in het
eindklassement en is daarmee onze eerste renner. Drie plaatsjes verder en 18 seconden later volgt Thomas De
Gendt.
De 6de rit die maandag gereden werd ging naar André Greipel. De Duitser was de snelste in de massasprint,
Jurgen Roelandts werd 2de en Edvald Boasson Hagen 3de. De rit ging van Bilzen naar Heers met onderweg een
uitstap naar enkele bekende en minder bekende hellingen in Wallonië. Na de Muur van Amay volgden dan nog
een 30-tal vlakke kilometers. Mario Aerts en Sergej Lagoetin vormden de kopgroep van de dag. Meer naar het
einde van de rit zaten samen met Aerts ook Stijn Devolder, Tiago Machado en Romain Sicard voorop, maar in de
finale liep alles weer samen. Er volgden nog aanvallen van Veuchelen en verderop Steegmans en Boom maar
uiteindelijk moest er toch gespurt worden. Voordat het duo Aerts-Lagutin aan zijn vlucht begon was man van de
streek Johan Coenen bij 2 ontsnappingspogingen betrokken. Even leek dat ook te lukken, want een ruime groep
met Johan had al snel 45 seconden voorsprong op het peloton. Te gevaarlijk oordeelde men daar en de
vluchters werden toch weer bijgehaald.

Van Hecke 3de in 50ste Druivenkoers Overijse

(26/08/2010)

Preben Van Hecke werd gisteren 3de in de 50e editie van de Druivenkoers Overijse.
Preben zat in een kopgroep van 3 maar zijn 2 gezellen waren Vacansoleil-ploegmaats Bjorn Leukemans en de
Italiaan Marco Marcato. Bjorn won uiteindelijk solo, enkele seconden later werd Marcato 2de gevolgd dus door
Preben. De 3 waren op 15 kilometer van het einde voorop geraakt. Ze reden toen weg uit een ruimere
kopgroep.
179 vertrekkers verdeeld over 24 ploegen namen de start gisteren in Overijse. Na aanvalspogingen met onder
meer Gregory Joseph kregen we een kopgroep van 3 met Johnny Hoogerland (Vacansoleil) en Sierk Jan De
Haan (Cycling Team Jo) en voor ons man van de streek Sander Armée. Tot meer dan 3 minuten liepen de
vluchters uit maar halfweg koers werden ze toch al gegrepen. Meteen kwam er een nieuwe kopgroep tot stand
met nog steeds Sander erbij. Op dat ogenblik had het peloton nog 8 plaatselijke ronden met heel wat klimwerk
voor de boeg. Veel verschuivingen in de kop van de koers dan tijdens die eerste ronde. Een nieuwe kopgroep
kreeg vorm met voor ons Preben Van Hecke. Uit die groep reed het trio weg met winnaar Leukemans.

Massasprint in Châteauroux Classic en in Schaal Sels

(30/08/2010)

De Fransman Anthony Ravard en de Litouwer Aidis Kruopis zijn de winnaars van de twee
1.1 koersen die gisteren op het programma stonden. Beide wedstrijden eindigden in een massasprint. Michael
Van Staeyen, 5de in de Schaal Sels te Merksem, was onze beste vertegenwoordiger in de uitslagen.
Na Anthony Ravard vervolledigden diens landgenoot Romain Feillu (Vacansoleil) en de Italiaan Enrico Rossi het
podium van de Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux. In Merksem waren dat naast winnaar Kruopis de
Nederlander Stefan van Dijk en de Rus Alexander Porsev. Een trio met voor onze ploeg Pieter Vanspeybrouck en
verder Bobbie Traksel en Rick Flens vormde hier de vlucht van de dag. Een eerdere poging van 8 man met
onder meer Sep Vanmarcke ging niet door omwille van een wegvergissing. Flens verdween vooraan na een
valpartij en bij de overgebleven 2 kwamen 5 renners aansluiten waaronder Steven Van Vooren. Vooruitblijven
zat er echter niet in, we kregen een hergroepering op een paar kilometer voor de finish en dus massasprint.

Van Staeyen wint Stadsprijs Geraardsbergen en solliciteert voor beloften-WK
(01/09/2010)
Michael Van Staeyen heeft vandaag Stadsprijs van Geraardsbergen gewonnen. In de sprint van een groep van
13 haalde hij het voor de Vacansoleil-renners Björn Leukemans en Gorik Gardeyn. Sep Vanmarcke eigende
vierde. Sep en Michael zaten in de kopgroep van oorspronkelijk 16 man die na ongeveer 1/3de koers tot stand
kwam. De eindstreep van de Stadsprijs lag helemaal bovenaan de Markt, behoorlijk lastig dus. Na zijn ritzege in
de Ronde van Denemarken begin augustus behaalt Michael hiermee zijn 2de zege bij de profs. Onze spurter
solliciteert hiermee nog eens voor een stek in de selectie van beloftencoach Jean-Pierre Dubois voor de WKwegrit in Australië op 1 oktober. Dat kan nog, vermits Michael bij Topsport Vlaanderen - Mercator rijdt en dus
niet voor een protour-ploeg koerst.

Rijdt mee in ons vip-busje tijdens de Memorial Van Steenbergen

(01/09/2010)

Er loopt opnieuw een wedstrijd waarbij vip-plaatsen in het busje van Topsport Vlaanderen
- Mercator te winnen zijn. Zes plaatsen zijn beschikbaar tijdens de Memorial Van Steenbergen op woensdag 8
september. Mercator Verzekeringen zorgt bovendien voor gratis drank en broodjes onderweg. Zin in een
memorabele Memorial? Surf dan naar mercatortopsport.be voor meer info en de vragen.

Pieter Vanspeybrouck 2de in Kortemark

(03/09/2010)

Steven Caethoven won gisteren de regionale wedstrijd Kortemark Koerse. In een spurt
met drie werd Pieter Vanspeybrouck 2de en Andy Cappelle 3de. De 3 waren met nog 15 kilometer weggereden
uit een kopgroep van 17 waar voor Topsport Vlaanderen - Mercator verder nog Klaas Lodewyck en Pieter Jacobs
zaten. Caethoven counterde in de slotkilometers nog pogingen van zijn 2 medevluchters.

Lars Boom wint in Leuven

(06/09/2010)

Lars Boom (Rabobank) heeft zondag in Leuven de GP Jef Scherens gewonnen. De
Nederlander was de snelste van een kopgroep van zes. Maxime Vantomme en de Duitser Fabian Wegmann
vervolledigden de top 3. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator waren er geen ereplaatsen. Het zag er nochtans
lang naar uit dat dat wel zo ging zijn want in de finale leek Sander Armée samen met de Brit Russell Downing op
weg naar de 6 koplopers. Helaas lukte het onze thuisrijder en zijn gezel niet en op amper 1 kilometer van de
finish werden de 2 nog gegrepen door het peloton.
Van bij de aanvang van de wedstrijd werd er stevig gekoerst daar in Leuven. Pas na meerdere ronden kwam
een zeer grote kopgroep tot stand en voor ons was enkel Klaas Lodewyck mee. Samen met een 3-tal andere
renners en na een serieuze inspanning wist Thomas De Gendt uiteindelijk ook nog vooraan te geraken. In de
grote kopgroep - met ongeveer 35 waren ze - bleven renners aanvallen en regelmatig kregen we kleine
groepjes op kop. Intussen bleef ook in het peloton de snelheid hoog zodat de voorsprong onder controle bleef.
Na initiatief van de Nederlander Joost van Leijen kregen we de zes die voor de zege zouden spurten vooraan, en
daarachter liep alles dus samen. Sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx was niet echt tevreden achteraf. In de
grote kopgroep zaten heel wat belangrijke namen terwijl wij toen niet in de koers zaten, aldus Jean-Pierre.
Intussen werd in Bavikhove het jaarlijkse criterium op gang geschoten door Tour-winnaar Alberto Contador. Na 2
uurtjes koers ging de zege naar de Italiaan Ivan Basso. Stijn Devolder werd 2de, Sep Vanmarcke 3de.

Michael Van Staeyen sneller dan McEwen en Roelants in Memorial Van
Steenbergen (08/09/2010)
Schitterende overwinning van Michael Van Staeyen vandaag in de Memorial Rik Van Steenbergen. Onze spurter
klopte op indrukwekkende wijze Robbie McEwen en Jurgen Roelants en schrijft zijn naam bij op het palmares
naast die van Eeckhout, Steegmans, Van Avermaet, Boonen, Figueras, Svorada, Tchmil, Abdoujaparov en
Cipollini!
Robbie McEwen zette de spurt in op 350 meter van de finish waarop Michael vanuit 5de positie op links zeer snel
kwam opzetten. Even moest hij nog de pedalen stilhouden toen hij dreigde ingesloten te geraken maar Michael
trok zich opnieuw op gang, kwam aan de leiding en won de massaspurt. Nummer 3 voor Michael dit jaar, eerder
won hij een rit in de Ronde van Denemarken en de Stadsprijs Geraardsbergen met 17 passages omhoog op die
lastige vesten. Dat Michael sterk bezig is bleek enkele weken terug ook in de pro-tour rittenwedstrijd Eneco Tour
waar hij één van de uitblinkers was in de koninginnerit op Nederlandse bodem. Hij werd toen 4de in de rit en gaf
het tempo aan op de Cauberg.
Uiteraard werd door deze zege opnieuw de niet-selectie van Michael voor het beloften-WK in het Australische
Geelong druk besproken. We onthouden daarover vooral dat de Belgen blijkbaar vooral klimmers willen
meenemen voor het lastige parcours terwijl Robbie McEwen, die ook de zege van Michael in Geraardsbergen
zag, het parcours kent en stelt dat het geen probleem is voor onze spurter.
Nog over de wedstrijd zelf, die werd gekleurd door een lange ontsnapping van een trio met daarbij Klaas
Lodewyck. Met nog 2 lokale ronden te gaan werden ze gegrepen door het peloton. De snelheid lag zo hoog dat
de ontsnappingspogingen nadien tot mislukken gedoemd waren. Bij één van die pogingen verzeilde zelfs Michael
- samen met Steven Van Vooren - mee in een kopgroepje maar hij hield wijselijk de benen stil.

Klik hier voor de reactie van Michael Van Staeyen na zijn zege in Aartselaar (bron: Sporza)
Klik hier voor de reactie van Robbie McEwen (bron: Sporza)
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Izegem: Geert Steurs kampioen van West-Vlaanderen

(11/09/2010)

Veldrijder Niels Albert won donderdag de wedstrijd in Izegem. De veldrijder van BKCPPowerplus ging in de slotkilometer op en over een ontsnapt duo, de Nederlander Arnoud van Groen en de WestVlaming Jarl Salomein. Die laatste is nog belofte zodat de provinciale titel van West-Vlaanderen naar Geert
Steurs ging die 14de was in de uitslag. Al deze renners zaten in een kopgroep van 15 die op 3 ronden van het
einde ontsnapten. Johan Coenen was eveneens mee en eindigde 4de.
De wedstrijd kreeg 168 renners aan de start. We kregen na de start snel een kopgroep van 9 met daarbij Tim

Mertens. Toen die een voorsprong van anderhalve minuut hadden namen de mannen van Vacansoleil het peloton
op sleeptouw en een paar ronden verder was de hergroepering een feit. Pas op 3 ronden van het einde kregen
we dan pas terug een ontsnapping die van tel was en die droeg tot de finish. Johan Coenen was de
initiatiefnemer nadat hij voordien ook al een paar keer weg gesprongen was.

Parijs - Brussel: zware valpartij van Steven Van Vooren

(11/09/2010)

Het verhaal van de koers tussen Parijs en Brussel leek ons aanvankelijk snel naar de
finale te voeren maar helaas was er na 97 kilometer een zware val van Steven Van Vooren. Onze neo-prof werd
overgebracht naar het ziekenhuis met een open breuk aan de elleboog en kwetsuren in het gezicht.
De wedstrijd zelf brak los op de Bruine Put, met nog 20 kilometer te gaan. Drie vluchters werden gegrepen en
vanaf dan regende het aanvallen. Lars Boom onder meer, maar hij viel weg door materiaalpech. Een stevige
poging van Johan Coenen verderop, gevolgd door pogingen uit het kamp van Vacansoleil met onder meer
Jérôme Baugnies in de reactie. Vervolgens was het de beurt aan Robbie McEwen met nu Sep Vanmarcke mee in
de reactie. De hertekende finale leek bij momenten ervoor te zorgen dat we geen massaspurt kregen maar toch
liep alles steeds weer samen. Massaspurt dus, vrij snel op gang getrokken door Romain Feillu (Vacansoleil) maar
de Spanjaard Francisco Ventoso (CarmioOro) won overtuigend. Feillu werd 2de en de Nederlander Stefan van
Dijk (Verandas Willems) derde. Beste Topsport Vlaanderen - Mercator pion in de uitslag was Klaas Lodewyck op
de 17de plaats.

Tour of Britain: ereplaats voor Van Staeyen

(12/09/2010)

De eerste rit in de Tour of Britain ging zaterdag naar de Duitser André Greipel (HTCColumbia). De rit ging over 132.6 kilometer en eindigde in een massaspurt. De Italiaan Manuel Belletti (ColnagoCSF Inox) werd tweede, de Nieuw-Zeelander Greg Henderson (Team Sky) 3de en onze Michael Van Staeyen
10de. Greipel werd uiteraard ook de eerste leider in het klassement maar lang heeft dat niet geduurd. Greg
Henderson won zondag de 2de rit en neemt de leiderstrui over. In die rit verloor het peloton met onze renners
bijna 11 minuten op een groep van 15. Bij die 15 hadden Vacansoleil en Team Sky elk 3 vertegenwoordigers.
Michael won de spurt voor de 16de plaats. Enkel de 15 eerste renners komen zo te zien nog in aanmerking voor
de eindzege van deze rittenwedstrijd die volgende zaterdag eindigt met een criterium in Londen.

Romain Feillu wint net als in 2009 GP de Fourmies

(12/09/2010)

Romain Feillu (Vacansoleil) won vandaag in een massaspurt de Franse wedstrijd GP de
Fourmies. Gisteren was Feillu nog 2de in Parijs-Brussel. De wedstrijd werd gekleurd door een kopgroep van 5 die
gegrepen werd op 20 kilometer van de finish. Een peloton van nog meer dan 140 renners begon aan een lokale
slotronde van 11 kilometer en daarin leek een groepje van 8 nog weg te geraken. Pas bij het ingaan van de
laatste kilometer werden de vluchters gegrepen. Bij die 8 zat voor ons Sander Armée. In de spurt was Klaas
Lodewyck onze eerste renner, hij werd 22ste.

Tour of Britain: sterke Neirynck in 3de rit

(15/09/2010)

De Zwitser Michael Albasini won maandag solo rit 3 in de Ronde van Groot-Brittannië en
werd ook de nieuwe leider. De rit ging over 149,7 kilometer van Newton naar Swansea en werd gereden in
slechte weersomstandigheden: mist en regen. Albasini ging ervandoor op de slotklim en werd op 8 seconden
gevolgd door de Brit Ian Bibby en Stijn Neirynck die mooi derde eindigde.
Van bij de start werd er aangevallen maar niemand raakte echt weg. Pas na meer dan een uur koers vormde
zich in verschillende stappen een kopgroep van 9 met daarbij dus Stijn. De voorsprong liep dan snel op tot
boven de 3 minuten. Het parcours voerde de renners intussen door het Brecon Beacons National Park en daar
wachtte de renners serieus klimwerk. Cameron Meyer begon vooraan aan een solo avontuur terwijl vanuit het
peloton een groep van zo'n 20 renners zich afscheidde. Tussenin zaten nog renners uit de eerste vlucht
waaronder Stijn. Het HTC–Columbia duo Michael Albasini en Tony Martin kwam bij die renners aansluiten en
zorgde ook voor de aansluiting bij Meyer. In de finale ging Albasini dan nog solo en zorgde Stijn voor een mooie
ereplaats in deze zware rit.
Dinsdag stond dan de koninginnerit van deze ronde op het programma en zoals HTC-Columbia in rit 3 de ploeg
van de dag was, zo was het nu de beurt aan Vacansoleil om te heersen. Wout Poels won en werd 5 seconden
later gevolgd door zijn ploegmaat Borut Bozic. Poels was ontsnapt uit een eerste pelotonnetje waarbij Pieter
Jacobs zat en die werd 12de op 18 seconden. Albasini blijft leider en Richie Porte schuift op naar de 2de plaats in
de stand. Michael Van Staeyen stopte vanwege een knieblessure.

GP de Wallonie: Paul Martens wint, Sep Vanmarcke knap 8ste

(15/09/2010)

Paul Martens (Rabobank) won vandaag op de citadel van Namen de GP de Wallonie. De
Duitser haalde het nipt in de sprint voor de Italiaanse nieuwkomer bij Vacansoleil, Riccardo Riccò en Cadel
Evans. Een gesloten peloton bood zich aan voor de finale en de snelheid lag enorm hoog. Zo kregen we 5
renners op kop tijdens de beklimming van de citadel en daarbij zat Sep Vanmarcke. De andere renners waren
Martens, Ricco, wereldkampioen Cadel Evans en Bjorn Leukemans. Andere renners volgden op korte afstand.
Pas helemaal op het eind zat Sep door zijn krachten en konden nog 3 renners hem remonteren: Julien Simon,
Giovanni Visconti en Kevin Ista.
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Tour of Britain: Stijn Neirynck sprokkelt ereplaatsen

(16/09/2010)

Marco Frapporti (Colnago-CSF) won rit 5 in de Tour of Britain. De Italiaan maakte deel uit
van een kopgroep van 8, en trok in de finale solo op weg naar de zege. Bradley Wiggins (Team Sky) werd 2de,
gevolgd door Lucas Haedo (Saxo Bank). De pelotonspurt voor de 9de plaats werd gewonnen door de
Nederlander Pim Lighart voor onze Stijn Neirynck. Eén dag later zorgde Stijn voor nog een ereplaats. De rit
eindigde op een massaspurt en werd gewonnen door Andre Greipel. Stijn werd nu 6de. Michael Albasini blijft het
klassement aanvoeren.

Howard wint in Koolskamp, stagiair Wallays toont zich

(18/09/2010)

Leigh Howard, een 20-jarige Australische pistier die voor HTC Columbia koerst, heeft
vrijdag de 95ste editie van het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. In een massaspurt haalde hij het
voor de Litouwer Aidis Kruopis en de Nederlander Tom Veelers. Een groepje van 4 reed 100 kilometer in de
aanval maar kreeg nooit meer dan 3 minuten voorsprong. In de finale raakte onze stagiair Jelle Wallays nog een
tijdje voorop. Hij kreeg in schuifjes het gezelschap van nog 6 renners waaronder wereldkampioen Cadel Evans.
Op 5 kilometer van de finish was iedereen weer gegrepen.

Tour of Britain: Neirynck 4de keer top 10, strijdlust voor Jacobs

(18/09/2010)

In de Tour of Britain blijft Stijn Neirynck ereplaatsen bijeenrapen en dat is een opsteker
voor onze 2dejaars prof. Stijn was 3de in rit 3, 6de in rit 6, 7de in rit 7, en om het patroon te breken 10de in rit
5. De laatste 2 ritten gingen naar Borut Bozic (Vacansoleil) en André Greipel (Team HTC - Columbia) terwijl de
Zwitser Michael Albasini, ook HTC - Columbia, de eindzege op zak steekt. In dat eindklassement is Pieter Jacobs
onze dichtst geklasseerde, op de 18de plaats. Pieter reed in rit 7 samen met de Brit Tom Murray. De voorsprong
van het duo steeg tot boven de 3 minuten en in de finale liet Pieter zijn metgezel achter. Op 5 kilometer van het
einde werd Pieter dan gegrepen, maar hij stak wel de prijs van de strijdlust op zak.

Baugnies 2de in Viane

(21/09/2010)

Jérôme Baugnies werd gisteren 2de in de 50ste editie van de GP Paul Borremans in Viane.
De zege ging naar de Nederlander Johnny Hoogerland. De renner van Vacansoleil won de spurt van een
kopgroep van 6. Die zes waren ontsnapt uit een ruime kopgroep met veel Vacansoleil-volk aan boord. De 3de
plaats ging naar de Duitser Andreas Schillinger (Team NetAPP). Jérôme reed vrijwel de hele wedstrijd in het
offensief.

Omloop van het Houtland: Van Dijk wint, Van Staeyen 7de

(24/09/2010)

De Nederlander Stefan Van Dijk (Veranda's Willems) heeft woensdag in het West-Vlaamse
Lichtervelde de Omloop van het Houtland gewonnen. De wedstrijd eindigde met een massaspurt. In het
aanvangsuur leek een groep met Sep Vanmarcke ervandoor te gaan maar de snelheid in het peloton bleef hoog
en het feest ging niet door. Voor een groepje van 4 met daarbij Pieter Jacobs lukte het dan toch en zij reden
bijna 6 minuten voorsprong bijeen. Met nog 35 kilometer te gaan werden ze gegrepen. In de finale was er nog
een vlucht van een duo maar met nog 5 kilometer te gaan kregen we opnieuw hergroepering. Michael Van
Staeyen, terug na een knieblessure, reed zonder problemen mee in het peloton en eindigde 7de in de spurt.

Klaas Lodewyck wint in Tienen

(27/09/2010)

Klaas Lodewyck won gisteren in Tienen een categorie 1.12 wedstrijd die ging over 145
kilometer en 96 deelnemers aan de start kreeg. Klaas was de snelste van een kopgroep met 7 waarbij onder
meer Sébastien Delfosse (Landbouwkrediet) en Nico Sijmens (Cofidis). Even trokken Klaas en Nico Sijmens
alleen op pad maar de 5 anderen kwamen terug aansluiten. De zeven waren na ongeveer 100 kilometer koers
voorop geraakt.
Voor Klaas is dit zijn eerste zege als prof. In het voorjaar was hij heel sterk bezig. Zo greep hij door een lekke
band naast een vrijwel zekere zege in de driedaagse De Panne. Verderop in het seizoen kreeg hij echter te
kampen met een knieblessure waarvoor een operatie zich opdrong. Eind juli verscheen hij terug in het peloton
en langzaamaan ging het weer beter en beter.

Tour de Vendée voor Koldo Fernandez

(27/09/2010)

De Spanjaard Koldo Fernandez won gisteren in een massaspurt de Tour de Vendée. De
dichtste ereplaatsen waren voor de Italiaan Appolonio en de Fransman Hivert. Koldo Fernandez rijdt voor
Euskaltel-Euskadi en won eerder dit jaar een rit in de Ronde van Burgos. Ook in 2008 stak hij de Tour de Vendée
op zak.
Kort na de start kregen we al een ontsnapping van een 10-tal renners maar op 50 kilometer van het einde
werden ze gegrepen. Daarop kregen we een kopgroep van 4 die tot 2 minuten uitliep maar met nog 10 kilometer
te gaan was ook dat verhaal over. Er volgden nog onstnappingspogingen tot in de slotkilometer maar uiteindelijk
werd het toch massaspurt. Pieter Jacobs werd 21ste en Sep Vanmarcke was 24ste. Verderop volgden nog Pieter
Vanspeybrouck, Geert Steurs en Kristof Vandewalle.

Franco-Belge: Sep Vanmarcke 3de in stand na 2 ritten

(02/10/2010)

In de rittenkoers Circuit Franco-Belge staat Sep Vanmarcke na 2 ritten 3de in de stand.
Leider is de Italiaan Jacopo Guarnieri (Liquigas), gevolgd door de Brit Adam Blythe van Omega Pharma-Lotto.
Sep zat in de 2de rit mee in een kopgroep van 5 die na 15 kilometer koers tot stand kwam. Mee vooraan zaten
Kevin Seeldrayers, Roy Curvers, Arnaud Labbe en Timmy Duggan en de 5 liepen tot 3'55" uit op het peloton. Sep
won de 3 tussenspurten en was een hele tijd virtueel leider maar op 15 kilometer van het einde kregen we
vooraan hergroepering. In de finale kwam er vooraan nog even afscheiding met 18 man voorop waaronder
Klaas Loddewyck, maar uiteindelijk kregen we massaspurt. Hierin toonden de mannen van Liquigas hun
overmacht door de plaatsen 1, 2 en 3 te bezetten. Jacopo Guarnieri won, voor Viviani en Chicchi. Klaas werd 9de
en Stijn Neirynck 10de.
De openingsrit van de Circuit Franco-Belge eindigde donderdag ook op een massaspurt. Adam Blythe won voor
de Duitser Gerald Ciolek en Kristof Goddaert (AG2R). Een kopgroep van 4 werd op enkele kilometers van de
finish gegrepen. Pieter Vanspeybrouck was 10de. Blythe was zo de eerste leider in het klassement.

Sep Vanmarcke eindigt 2de in het Cirucit Franco-Belge

(04/10/2010)

De Brit Adam Blythe (Omega Pharma-Lotto) is eindwinnaar geworden van het Cirucit Franco-Belge. De laatste 2
ritten gingen naar hemzelf en Wouter Weylandt, telkens in een massaspurt. Zekerheid over de eindzege had de
21-jarige Blythe pas diep in de finale van de slotrit. Jakob Fuglsang (Saxobank), de laatst overgebleven renner
van een kopgroep van tien, werd toen gegrepen terwijl Blythe zelf terugkeerde in het peloton na een lekke band.
Sep Vanmarcke was mee in die kopgroep en werd knap 2de in de eindstand. Johan Coenen in rit 3 en Thomas
De Gendt en Klaas Lodewyck in rit 4 waren onze mannen die mee trokken in belangrijke ontsnappingen. Johan
werd in de eindstand 8ste.

Sparkassen Münsterland Giro: Sander Armée in de aanval

(04/10/2010)

Joost van Leijen won gisteren de Sparkassen Münsterland Giro. De Nederlander van
Vacansoleil versloeg in een spurt met 2 zijn Duitse medevluchter Dirk Müller (Team Nutrixxion).
De 2 waren al na 18 kilometer ontsnapt uit het peloton. In hun gezelschap zat ook nog de Zwitser Reto
Hollenstein. Verderop kwamen nog 3 renners aansluiten en daarbij zat voor Topsport Vlaanderen - Mercator
Sander Armée. We kregen dus zes leiders met een voorsprong van ongeveer 3 minuten op het peloton.
Met nog 20 kilometer te gaan wisten Van Leijen en Müller hun medevluchters achter te laten en aan de finish
hielden ze 11 seconden over op het peloton. Sander en de overige vluchters werden nog gegrepen, het peloton
spurtte voor de 3de plaats.

Elia Viviani in Memorial Frank Vandenbroucke

(06/10/2010)

De 21-jaar jonge Italiaan Elia Viviani (Liquigas) is in vorm. Enkele weken terug won hij de
Marco Pantani Memorial en gisteren won hij solo de Memorial Frank Vandenbroucke. Die wedstrijd is eigenlijk
niet nieuw, tot 1996 werd hij georganiseerd als Binche-Tournai-Binche en in dat jaar won Frank Vandenbroucke
voor onze sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx en 3de werd Tom Steels. Viviani haalde het nu voor de Deen
Jakob Fuglsang en de Nederlander Rob Ruijgh. Viviani deed een beroep op zijn piste-ervaring, zo vertelde hij
zelf, en jumpte op 400 meter van de finish uit het peloton om de massaspurt te ontlopen. Hij ging nog over
Fuglsang en Ruijgh, overblijvers van een eerdere ontsnapping, en won. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator
werd Jérôme Baugnies de eerste finisher op plaats 21. Grégory Joseph, lange tijd out met blessures, werd 26ste,
en Pieter Jacobs was 29ste. Verderop volgden nog stagiair Sven Jodts en Stijn Joseph, die laatste terug na
ziekte.

Preben Van Hecke wint in Zele.

(06/10/2010)

Preben Van Hecke won vandaag solo en voor eigen volk de kermiskoers in Zele. Op 2
kilometer van de finish ontsnapte hij uit een kopgroep van zeven. De Litouwer Gediminas Kaupas en Zico
Waeytens vervolledigden de top 3, gevolgd door Pieter Jacobs op 4. De andere renners vooraan waren Koen
Barbé, Serge Pauwels en Matti Helminen. Aanvallen was de enige optie voor Preben en het lukte. Spurten is
immers niet zijn ding. Intussen staat de teller voor overwinningen van Topsport Vlaanderen - Mercator dit jaar
op 9. Ook opgemerkt, op de 50ste plaats, in het peloton op 1'28" van winnaar Preben, eindigde Kenny De Ketele.
Nadat hij een lange periode aan de kant stond door een virus reed hij nu al enkele regionale koersen en hier
eindigde hij netjes in het peloton. De voorbereiding op het pisteseizoen kan beginnen. En Tim Mertens,
momenteel out met ribbreuk, hoopt er toch te staan voor de zesdaagse van Amsterdam.

Parijs-Bourges en Zwevezele

(08/10/2010)

De Fransman Anthony Ravard won donderdag de 60e editie van Parijs-Bourges. De
wedstrijd van categorie 1 eindigde op een massaspurt en de dichtste ereplaatsen gingen naar Romain Feillu en
de Deen Matti Breschel. De wedstrijd werd lange tijd gekleurd door een de Amerikaan Steven Cozza en de
Tsjech Jan Barta. De 2 reden op stevig op kop maar voor Cozza eindigde de koers in de bevoorrading. Door
krampen in de bilspieren moest hij opgeven. In de finale kregen we achtereenvolgens een kopgroep van 8 en
van 11 met telkens Thomas De Gendt erbij. De vluchters werden telkens gegrepen en zo kregen we - traditioneel
voor deze koers toch wel - weer massaspurt. Niemand van onze ploeg zat bij de eerste 20.
Vrijdag volgde dan de laatste kermiskoers op Belgische bodem. Hier ging de zege naar Andy Capelle (Veranda's
Willems). Capelle won solo, op 19 seconden volgde een eerste groep met daarbij Michael Van Staeyen die 4de
werd. Michael ondergaat meteen na het seizoen een knie-operatie waarna hij 3 weken moet rusten, maar op een
niet te lastig parcours kan hij toch nog meespelen voor een ereplaats. Ook Gregory en Stijn Joseph en Kenny De
Ketele reden de wedstrijd uit, voor de Joseph'en goed dat ze dit jaar nog competitie hebben alvorens de winter
in te gaan, en voor Kenny goed met het oog op de komende piste-competities.

Klaas Lodewyck 4de in Parijs-Tours

(11/10/2010)

Oscar Freire heeft zondag Parijs-Tours gewonnen. De Spanjaard van Rabobank won de
laatste massaspurt op de Avenue de Grammont want vanaf volgend jaar zal deze klassieker een andere finish
krijgen. Onze ploeg reed een sterke wedstrijd en pakte met Klaas Lodewyck een mooie vierde plaats.
Met de wind in het voordeel ging het snel richting Tours. Een kopgroep van 8, tot stand gekomen in 2 fasen,
pakte daardoor nooit meer dan 4 minuten voorsprong. Met nog 20 kilometer te gaan viel die groep uiteen, een
aantal van hen werden ingelopen door het peloton terwijl daar andere renners in de aanval trokken. Na een
eerste van 3 hellingen in de finale, bleeft vooraan enkel Geoffroy Lequatre over. Vanuit het peloton zagen we
dan zowel Sep Vanmarcke als Jérôme Baugnies aanvallen maar Lequatre zat te ver. Op de lange Avenue de
Grammont, met de wind op kop nu, werd de Fransman uiteindelijk toch ingelopen en zo kregen we een
chaotische massaspurt. Klaas werd dus mooi 4de, en Sep, ondanks zijn aanval op 7 kilometer van het einde,
kaapte nog de 15de plaats weg. Nog wat verder werd Stijn Neirynck 24ste.

Kris Boeckmans 8ste in sluitingsprijs

(13/10/2010)

Adam Blythe won gisteren heeft de sluitingsprijs van het Belgische wielerseizoen. De Brit
van Omega Pharma-Lotto was de snelste in een massaspurt. Dit jaar staat er voor Topsport Vlaanderen Mercator geen deelname aan de Ronde van Lombardije op het programma, dus ook voor onze mannen was dit
de laatste koers van het seizoen. Thomas De Gendt was mee in de kopgroep van zes die in de laatste ronde
ingelopen werd en Kris Boeckmans eindigde 8ste in de massaspurt. Het had nog beter gekund voor Kris want in
de spurt raakte hij wat ingesloten. Zijn 8ste plaats was wel goed voor de titel van Antwerps kampioen en zo
hebben we met Steven Van Vooren (Oost-Vlaanderen) en Geert Steurs (West-Vlaanderen) 3 provinciale titels in
de ploeg. Kris was sinds de slotrit van de Ronde van Denemarken midden augustus 6 weken out door een
botsing met een persfotograaf. Hij hervatte in de Franco Belge en kon dus nog een mooie uitslag meepikken.

Jean-Pierre Heynderickx naar Omega Pharma-Lotto

(13/10/2010)

Jean-Pierre Heynderickx verlaat Topsport Vlaanderen - Mercator en wordt met ingang van
1 januari 2011 sportdirecteur bij Omega Pharma-Lotto. Jean-Pierre debuteerde in september 1999 aan de zijde
van Roger Swerts als ploegleider bij toen nog Vlaanderen 2002. Zijn eerste wedstrijd was - volledig in de geest
van onze ploeg - de Ronde van de Toekomst. Nu, precies 11 jaar later, doet JP dus wat vooral de renners van
onze ploeg willen doen: doorstromen naar de Protour. Al die jaren samenvatten in een nieuwsberichtje lukt nu
niet maar we komen er uiteraard later nog uitgebreid op terug in deze website. De lijst van renners die JP hier
onder zijn hoede had is super lang. JP mag trots zijn op dit alles en we wensen hem alle succes toe bij Omega
Pharma-Lotto.

Mertens/De Ketele zevende in 6daagse van Amsterdam

(24/10/2010)

Tim Mertens en Kenny De Ketele eindigden op de zevende plaats in de zesdaagse van
Amsterdam. Voor het tweede jaar op rij ging de overwinning naar de Duitsers Roger Kluge en Robert Bartko. De
Nederlanders Danny Stam en Leon van Bon werden tweede, gevolgd door de Nederlander Niki Terpstra met de
Zwitser Franco Marvulli.
Vanaf dag 1 stonden Tim en Kenny op die zevende plaats. Amsterdam is de eerste wedstrijd van het
zesdaagsenseizoen 2010-2011. De aanloop naar het winterseizoen verliep voor beide pistiers moeilijk. Kenny
stond maanden aan de kant door een zwaar virus en reed in de voorbereiding op de weg amper 4
kermiskoersen. Tim werkte een goede wegcampagne af tot hij op 17 september in Koolskamp bij een val 3
ribben brak. Om hun beste niveau te bereiken hebben ze nog tijd nodig, en wedstrijden. Via de zesdaagse van
Grenoble en het EK ploegkoers gaat het voor Kenny en Tim richting zesdaagse van Gent.

Kenny De Ketele-Tim Mertens 5de in zesdaagse Grenoble

(05/11/2010)

Kenny De Ketele en Tim Mertens zijn 5de geëindigd in de zesdaagse van Grenoble en
daarmee waren onze pistiers "super content". "6 weken terug kon ik nog geen koers uitrijden en had Tim 3
gebroken ribben" schreef Kenny erover op facebook. Nu streden ze tot aan de slotspurt van de afsluitende
ploegkoers mee voor het podium. Tijdens de zesdaagse vonden Kenny en Tim zelfs nog de tijd om extra bij te
trainen. Die inspanningen hebben als doel goed te scoren nu zondag in het EK ploegkoers 50 kilometer. In
Grenoble ging de zege naar de Zwitsers Franco Marvulli en Alexander Aeschbach, voor de Nederlanders Danny
Stam en Leon Van Bon. De derde plaats ging naar de Denen Marc Hester en Jens Madsen.

EK piste: Kenny en Tim 2de in de ploegkoers

(08/11/2010)

Op de Europese pistekampioenschappen in het Poolse Pruszkow eindigden Kenny De
Ketele en Tim Mertens tweede in de ploegkoers. De zege ging naar de Tsjechen Martin Blaha en Jiri Hochmann.
Kenny en Tim waren eerst met de punten maar hadden 1 ronde achterstand. De race ging over 50 kilometer, er
waren 10 sprints verdeeld over 200 ronden. Onze mannen zaten dus zeer goed in de koers en wonnen 3 sprints.
De Tsjechen namen voorbij half koers een ronde en toen ze bij het peloton aansloten gingen ze met succes en in
het gezelschap van Kenny en Tim voor een 2de bonusronde. Met deze podiumplaats bewijzen onze pistiers dat
ze klaar zijn voor de zesdaagse in het Gentse Kuipke. Eerst volgt voor hen nu een stage op Lanzarote. Spijtig
voor ons duo is dat deze ploegkoers het enige niet-Olympische nummer was dat hier op het programma stond
en pas heel laat werd door de Europese wielerbond beslist om de ploegkoers niet als Europees kampioenschap
te laten gelden.

Hans De Clercq nieuwe sportbestuurder bij Topsport Vlaanderen - Mercator
(24/11/2010)
De professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen – Mercator bevestigt hierbij dat Hans De Clercq
vanaf 1 januari 2011 de nieuwe sportbestuurder wordt, als opvolger van Jean-Pierre Heynderickx die onlangs
beslist heeft om de overstap te maken naar de ploeg Omega Pharma-Lotto.
Hans De Clercq was zelf 12 jaar succesvol actief als profrenner en sloot zijn carrière als beroepsrenner in 2004
af bij de toenmalige Lotto-Domo ploeg. Daarna bleef Hans De Clercq actief binnen het wielrennen, o.a. als
wielercommentator, koersdirecteur van Gent-Wevelgem, enz … .
We zijn ervan overtuigd dat Walter Planckaert en Hans De Clercq mekaar perfect zullen aanvullen en de renners
van onze ploeg naar verdere sportieve successen zullen leiden.
Hierbij bevestigen wij ook graag nog eens de namen van de 20 renners die volgend jaar zullen deel uitmaken
van de ploeg Topsport Vlaanderen - Mercator : Sander Armée, Jérôme Baugnies, Kris Boeckmans, Johan
Coenen, Kenny De Ketele, Laurens De Vreese, Pieter Jacobs, Sven Jodts, Grégory Joseph, Stijn Joseph, Tim
Mertens, Stijn Neirynck, Jarl Salomein, Pieter Serry, Geert Steurs, Preben Van Hecke, Michael Van Staeyen,
Steven Van Vooren, Pieter Vanspeybrouck en Jelle Wallays.

6daagse Gent: De Ketele/Lampater 2de na nacht 2

(25/11/2010)

Ons Belgisch-Duitse tweetal Kenny De Ketele en Leif Lampater heeft de 2de nacht van de
Gentse zesdaagse afgesloten op de 2de plaats. Iljo Keisse en Peter Schep staan aan de leiding en op plaats 3
staan de winnaars van 2009, de Denen Alex Rasmussen en Michael Morkov. De andere ploegen volgen op
minstens een ronde maar de duo's Bartko-Hondo en Stam-Van Bon zullen snel een bonusronde pakken met de
punten zodat ook zij in de running blijven voor de prijzen. Tot slot moet je ook nog rekening houden met de
duo's Aeschbach-Marvulli (op 1 ronde) en de winnaars van de ploegkoers op dag 2, Madsen-Hester, die volgen
op 2 ronden. Zeven ploegen dus die sterk bezig zijn, en dat bewijst wat Patrick Sercu in de aanloop naar deze
zesdaagse al stelde: we hebben een evenwichtig deelnemersveld. Hoe dan ook, Kenny is en blijft zeer ambitieus
en dat illustreerde hij al op dag 1 die hij en Leif Lampater afsloten als leiders in de stand. Tim Mertens staat
intussen met zijn Nederlandse ploegmaat Pim Ligthart op plaats 8 op 4 ronden van de leiders. Met nog 15 puntjes
erbij schuiven zij dan wel weer een ronde dichter.

De Ketele/Lampater 3de na vierde nacht - filmpje over start 6daagse
(27/11/2010)
Na 4 nachten zijn het de Duitsers Robert Bartko en Danilo Hondo die de stand aanvoeren in de Zesdaagse van
Gent. Vier duo's volgen op een ronde en daarbij zitten op plaats 3 Kenny De Ketele en Leif Lampater. Op plaats 2
staan Keisse/Schep. In het begin van de avond stonden Kenny en Leif aan de leiding, halfweg namen
Keisse/Schep die positie over en aan het slot was het dus de beurt aan Bartko/Hondo om dankzij een
bonusronde op de schuiven naar de leiding.
Intussen voegden we nog een filmpje toe waarin we wedstrijdorganisator Patrick Sercu aan het woord laten over
deze 70ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen Gent en het evenwichtig samengestelde deelnemersveld
dat garant staat voor 6 dagen spannend spektakel.

Zesdaagse Gent: De Ketele - Lampater beginnen als 2de aan de finale
(28/11/2010)

Vandaag rond 13 uur beginnen de 13 koppels al aan de laatste wedstrijddag in de Gentse zesdaagse. Kenny De
Ketele en Leif Lampater wisten gisterennacht op de valreep voldoende punten bijeen te rijden voor een extra
bonusronde en daarmee staan ze nu 2de in dezelfde ronde als Keisse/Schep, de leiders. Met 3 koppels op 1
ronde - Morkov-Rasmussen (302), Bartko-Hondo (236) en Stam-Van Bon (215) - krijgen we alvast een
spannende finale zondagnamiddag!

Acrobaat Kenny De Ketele 2de in zesdaagse Gent

(29/11/2010)

De finale van de Gentse zesdaagse zit er op, Iljo Keisse - aan de zijde van de Nederlander
Peter Schep - pakte zijn 4de zege. In de laatste ploegkoers hielden de 2 het duo Kenny De Ketele - Leif
Lampater, de Denen Morkov - Rasmussen en de Duitsers Bartko - Hondo af.
Het scheelde maar een haar of de finale was zijn smaakmakers kwijt nog voor ze echt begon. In de dernyfinale die leek uit te draaien op een duel tussen Kenny De Ketele en Iljo Keisse - reed Kenny lek achteraan. Het
vereiste een heel pak stuurmanskunst om niet te vallen en geen andere renners in die val mee te sleuren.
Kenny slaagde er wonderwel in om recht te blijven, maar hij verdween zo wel uit de dernyreeks.
Van bij het begin van de ploegkoers koos Kenny met zijn ploegmaat Leif Lampater voor de aanval. Ze gooiden
meer dan eens als eerste van de topkoppels de knuppel in het hoenderhok. Ook de koppels Keisse-Schep,
Bartko-Hondo en Rasmussen-Morkov evenals de Nederlands Stam-Van Bon streden mee voor de eindzege. Een
spervuur van aanvallen - al dan niet geneutraliseerd - zorgde voor een spannend koersverloop. In een ultieme
poging om het laken definitief naar zich toe te trekken, zetten De Ketele en Lampater nog een aanval op in de
slotronden, maar ze werden gecounterd. Ze sluiten de zesdaagse af op de tweede plaats. Winst is er voor Iljo
Keisse en Peter Schep.
In een interview achteraf kwam Kenny nog eens terug op zijn pechjaar 2010 waar hij door ziekte lange tijd aan
de kant stond. Nu op het podium staan in Gent is een prestatie op zich. We onthouden de attractieve rijstijl van
Kenny en de manier waarop hij zijn uitspraken ondersteunde door klinkende prestaties.
Tim Mertens kan ook terugblikken op een geslaagde zesdaagse. Zo was hij bijvoorbeeld zaterdag nog winnaar
van de afvalling en eindigde hij meermaals dicht in de verschillende nevennummers. Anoniem meerijden is niets
voor Tim. Ook hij werd bij de start van het zesdaagsesezioen nog gehinderd door een blessure.

De Ketele/Mertens 5de halfweg Zesdaagse van Zürich

(03/12/2010)

De Zwitsers Marvulli en Aeschbach voeren de stan aan in de Zesdaagse van Zürich.
Halfweg zijn we daar nu, en ons duo Kenny De Ketele en Tim Mertens staan op plaats 5 met 2 ronden
achterstand. Voor hen hebben we nog Stam/Van Bon (2de), Bartko/Hondo (3de) en Keisse/Marguet. Op plaats 6
staan de Duitsers Lampater/Grasmann, zij gaan wellicht snel op punten een bonusronde pakken waardoor ze een
plaats kunnen opschuiven in de stand.

Pieter Vanspeybrouck wint 2de ‘Boonen & Friends’-veldrit

(05/12/2010)

Pieter Vanspeybrouck heeft in het Mol de tweede ‘Boonen & Friends’-veldrit gewonnen, een
cross waarbij wegrenners het voor het goede doel tegen elkaar opnemen. Op een spekglad parkoers bleef Pieter
de Limburgse ex-mountainbike kampioen Maarten Wynants voor. Wouter Weylandt werd derde. Vorig jaar was
Pieter ook al sterk in deze veldrit. Bij de jeugd won hij enkele titels in cyclocross, maar bij zijn overgang naar de
beloften nam hij de beslissing alles op de weg te zetten.
Vorig jaar startten Tom Boonen en Wilfried Peeters deze veldrit op voor het goede doel ‘Move to Improve’. Dat
beviel zo goed, dat beide heren er dit jaar een vervolg aan gaven. De sneeuw en de vorst konden geen roet in
het eten gooien, de vele vrijwilligers zorgden er voor dat het parcours sneeuwvrij bleef.

Werelbeker piste in Cali: Tim Mertens 9e in het omnium

(18/12/2010)

Na 3 van de 6 onderdelen stond Tim Mertens 11de op 24 deelnemers in het omnium
tijdens de wereldbeker piste in Cali (Colombia). Het omnium is een zeskamp die verdeeld wordt over 2 dagen. In
de afvalkoers was Tim 6de, in de puntenkoers 12de en in de 'vliegende ronde' 13de. Op dag 2 wist Tim nog
enkele plaatsjes op te schuiven. Hij werd 12de in de achtervolging, 8ste in de scratch en 14de in de kilometer
tijdrijden met staande start. De Brit Clancy won voor de Colombiaan Arango.

Dominique Cornu tekent contract bij de ploeg Topsport Vlaanderen - Mercator
(22/12/2010)
De professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen – Mercator bevestigt hierbij dat de renner
Dominique Cornu in 2011 zal uitkomen voor onze ploeg.
Wij zijn ervan overtuigd dat de 25-jarige ex-wereldkampioen tijdrijden bij de beloften bij onze ploeg de ideale
omgeving zal vinden om, na een moeilijk jaar, opnieuw aan te sluiten bij de wereldtop. Ook zal de renner bij ons
de mogelijkheid krijgen om zijn carrière op de weg te combineren met het baanwielrennen, met als doelstelling
om in 2012 aan de diverse tijdritnummers op de Olympische Spelen in Londen te kunnen deelnemen.
Onze ploeg zal het seizoen 2011 bijgevolg aanvatten met 21 renners. Van 12 t.e.m. 23 januari 2011 vertrekt
onze ploeg op stage naar Calpe. Tijdens de maand februari zal Topsport Vlaanderen – Mercator o.a. deelnemen
aan de Ster van Bessèges, de Ronde van Qatar, de Ronde van Oman en de Ronde van Algarve. Op die manier
zouden wij voldoende gewapend aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad moeten staan.

BK derny piste, zilver voor Mertens - Vl. kamp. ploegkoers, zilver voor De Ketele
(27/12/2010)
Gisteren werd in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen in Gent het BK derny gereden.
Tim Mertens was vorig jaar kampioen bij de elite en moest nu vrede nemen met de 2de plaats. De driekleur ging
naar Iljo Keisse. Steven De Neef behaalde brons. Nog voor halfweg koers waren Tim en Iljo de enigen die nog in
strijd waren voor de titel, maar het bleef spannend tot kort voor het eind.
Vandaag stond dan het Vlaams kamp. ploegkoers op het programma. Kenny De Ketele werd gekoppeld aan de
jonge Moreno De Pauw (Rock Werchter CT) terwijl Iljo Keisse reed met Gianni Meersman. Iljo en Gianni wonnen
met 3 ronden voorsprong, zilver was voor Kenny en Moreno.
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