
Topsport Vlaanderen - Mercator / Nieuws 2011

Jonathan Breyne Belgisch dernykampioen, Tim 2de

31 december 2011 - Belgisch Kampioenschap derny (BEL., CN)

Jonathan Breyne (Landbouwkrediet) werd gisterenavond in het Vlaams wielercentrum Eddy Merckx Belgisch
dernykampioen. Het zilver was voor Tim Mertens, brons voor Steve Schets. Kenny De Ketele, ziek maar toch gestart,
reed half koers lek. Breyne, sterk van bij de start, zat op dat moment in de aanval.

 

De Ketele en Mertens naar Belgische titel ploegkoers

30 december 2011 - Belgisch Kampioenschap madison (BEL., CN)

Kenny De Ketele en Tim Mertens hebben gisterenavond in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx de Belgische titel
ploegkoers in de open categorie behaald. De Ketele en Mertens telden één winstronde voorsprong op het duo Ingmar De
Poortere-Steve Schets. Het brons was voor Gert-Jan Van Immerseel en Jochen Deweer met een achterstand van twee
ronden.

Kenny en Tim waren de topfavorieten maar dit wil niet zeggen dat het makkelijk ging. Kenny, met thuis een zieke
echtgenote en dochter, was niet 100% voor deze ploegkoers. Omwille van achterstand in de punten moest ons duo
Schets-De Poortere op een ronde rijden en dat lukte. Voor Kenny is dit zijn 22ste nationale titel op de baan, op naar de
25 dus!

 

Persbericht : Sven Vandousselaere bij Topsport Vlaanderen - Mercator

20 december 2011 - teamnieuws

De professionele continentale wielerploeg “Topsport Vlaanderen – Mercator” bevestigt hierbij dat de 23-jarige renner Sven
Vandousselaere een contract voor 1 jaar ondertekend heeft met de ploeg. Onze ploeg voor 2012 is hiermee compleet en
zal bijgevolg uit 23 renners bestaan.

 

Videoclip Eddy Merckx Cycles - collectie 2012

12 december 2011 - Teamnieuws

Alle mogelijke informatie over de nieuwe 2012-collectie van Eddy Merckx Cycles staat online. Daarbij ook een
splinternieuwe video! Bekijk de nieuwe collectie met daarin onder meer de bekende handgemaakte aluminiumfietsen, de
carbonracers, de nieuwe "urban" UMX en nog veel meer.

Meer info: http://www.eddymerckx.be/

 

Kenny en Tim 5de

05 december 2011 - Sixday-Nights Zürich (SUI., IM3)

Kenny De Ketele en Tim Mertens eindigden zaterdagnacht 5de en op 1 ronde van Iljo Keisse en Franco Marvulli. Het
Belgisch-Zwitserse duo ging als leider de slotdag in en hield stand. Silvan Dillier en Glenn O’Shea eindigden op de
tweede plaats. De derde stek was voor Robert Bartko en Danilo Hondo. De wedstrijd in Zürich was dit jaar herleid tot
slechts vier dagen. Al na de 3de nacht stonden Kenny en Tim 5de op één ronde.

 

Kenny De Ketele & Robert Bartko winnen Z6sdaagse Vlaanderen-Gent

27 november 2011 - Lotto Z6sdaagse Vlaanderen Gent 2011

Kenny De Ketele won vandaag samen met de Duitser Robert Bartko de 71ste editie van de Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-
Gent. Daarmee ging voor de geboren Gentenaar een kinderdroom in vervulling. Kenny en Robert eindigden met 330
punten en een ronde voorsprong op hun dichtste belager, en ze wonnen de afsluitende ploegkoers. De Nederlanders Wim
Stroetinga en Peter Schep werden 2de, en de Fransman Morgan Kneisky met de Deen Marc Hester 3de. Tosh Van der
Sande werd samen met de Duitser Leif Lampater knap vierde. Zij waren zaterdag nog sterk opgerukt in de stand, ze
begonnen als 2de in dezelfde ronde als Kenny en Robert aan de slotdag. Tim Mertens tenslotte vinden we samen met
Danny Stam terug op de 6de plaats. Voor Kenny is dit zijn 2de zege in een zesdaagse. Twee jaar terug won hij met de



Danny Stam terug op de 6de plaats. Voor Kenny is dit zijn 2de zege in een zesdaagse. Twee jaar terug won hij met de
Zwitser Bruno Risi in Hasselt. 

Video op sporza

Video met interview op sport.be

 

De Ketele / Bartko met één ronde voorsprong

26 november 2011 - Zesdaagse van Vlaanderen Gent

Kenny De Ketele en Robert Bartko hebben gisteren in het Kuipke het laken naar zich toe getrokken. Ze leiden met één
ronde voorsprong en totaliseren 232 punten. Tim Mertens en Danny Stam wonnen een ploegkoers en staan 4de in de
stand. 

Met 5 ploegen begonnen ze aan nacht 4 van de Gentse zesdaagse. In de eerste ploegkoers sloegen De Ketele-Bartko
hun slag. Ze wonnen met 1 ronde voorsprong en pakten ook met de punten nog een bonusronde. Drie ploegen, in de
stand op 1 ronde, vormen het grootste tegengewicht: Stroetinga-Schep (238), Kneisky-Hester (230) en onze Tim Mertens
met Danny Stam (169). Die laatsten wonnen knap de 2de ploegkoers.

 

5 koppels in zelfde ronde, daarbij De Ketele/Bartko & Mertens/Stam

25 november 2011 - Zesdaagse van Vlaanderen Gent

Drie dagen ver zijn we in de Gentse zesdaagse en alles is nog mogelijk. Vijf koppels bevinden zich in dezelfde ronde,
daarbij Kenny De Ketele/Robert Bartko en Tim Mertens/Danny Stam. 

Twee dagen op rij voerden de Nederlanders Peter Schep/Wim Stroetinga de stand aan maar die leidende positie zijn ze
op dag 3 kwijtgeraakt. Het Duits-Zwitserse duo Christian Grassmann/Franco Marvulli voert nu de stand aan, gevolgd
door de Nederlanders op 20 punten. Kenny De Ketele en Robert Bartko staan 3de op 37 punten. Tim Mertens en Danny
Stam volgend als 4de op 77 punten. Het Belgisch-Duitse duo Tosh Van der Sande/Leif Lampater tenslotte staat 5de op
amper 2 puntjes van de 4de stek.

 

Topsport Vlaanderen - Mercator 2012

10 november 2011 - Teamnieuws

De professionele continentale wielerploeg Topsport Vlaanderen – Mercator bevestigt hierbij dat met de volgende 22
renners een contract werd afgesloten voor het jaar 2012:

Armée Sander, Cornu Dominique, Declercq Tim, De Jonghe Kevin, De Ketele Kenny, De Vreese Laurens, Jacobs Pieter,
Jodts Sven, Lietaer Eliot, Mertens Tim, Neirynck Stijn, Salomein Jarl, Serry Pieter, Van Asbroeck Tom, Van Hecke
Preben, Van Hoecke Gijs, Van Staeyen Michael, Van Vooren Steven, Vanoverberghe Arthur, Vanspeybrouck Pieter,
Wallays Jelle, Waeytens Zico;

Terwijl onze pistiers momenteel een goed gevuld programma afwerken met zesdaagsen, wereldbekerwedstrijden en

stages, zullen de meeste van onze wegrenners stilaan de individuele trainingen hervatten. Op zaterdag 3 december
komen we dan samen voor een eerste groepstraining. De stage is gepland van dinsdag 10 t.e.m. zaterdag 21 januari
2012. Net zoals de vorige jaren trekken we naar Calpe.

Tot slot kunnen we ook bevestigen dat Topsport Vlaanderen-Mercator voor het seizoen 2012 opnieuw het statuut van
"UCI Professionnel Continental Team" (tweede divisie) verwierf.

 

Pistiers uitstekend op 1ste manche wereldbeker

06 november 2011 - UCI Track Cycling World Cup #1 (Astana)

In Astana, hoofdstad van Kazachstan, werd afgelopen dagen de eerste manche van de Wereldbeker op de piste
gereden. Dominique Cornu was één van de geselecteerde Belgen, hij kwam in actie in de ploegenachtervolging en de
individuele achtervolging. De achtervolgingsploeg met naast Dominique nog Jonathan Dufrasne, Ingmar De Poortere en
Gijs Van Hoecke deed het uitstekend met een 5de plaats in een tijd van 4.06.746. Net geen finale en net geen nieuw
Belgisch record maar wel een zeer goede zaak met het oog op een selectie voor de Olympische Spelen. Gijs Van
Hoecke maakte nadien indruk door de scratch te winnen en Dominique moest in de achtervolging enkel de Australiër
Glenn O'Shea laten voorgaan.



 

Kenny en Tim halen podium in Grenoble

02 november 2011 - Grenoble, 6-jours (FRA., 6D1)

Iljo Keisse en de jonge Fransman Morgan Kneisky hebben uiteindelijk de Zesdaagse van Grenoble gewonnen. De
Zwitsers Alexander Aeschbach en Franco Marvulli werden 2de op 1 ronde met 320 punten en Kenny de Ketele en Tim
Mertens eindigden 3de. Na de vierde nacht stonden Kenny en Tim even 2de maar hoe dan ook, deze podiumplaats is
een heel knap resultaat. Beide pistiers kijken uit naar de komende zesdaagse van Gent. Door de afwezigheid van Iljo
hoort Kenny er bij de favorieten. Eerst volgt er voor hem nog een trainingsstage en mogelijk zal hij ook deelnemen aan
de 'Revolution Track' meeting van 19 november in Manchester. Bij de deelnemers daar vinden we onder meer Marc
Cavendish, Geraint Thomas, Pete Kennaugh en Alex Dowsett terug.

 

Nacht 4: Kenny en Tim naar 2de plaats

31 october 2011 - zesdaagse van Grenoble

Ons duo Kenny De Ketele / Tim Mertens staat na afloop van de vierde nacht op de 2de plaats in dezelfde ronde als de
leiders, Keisse/Kneisky. Kenny en Tim totaliseren 208 punten, de koplopers hebben er 15 meer. Morgan Kneisky is een
Frans toptalent, in 2009 werd hij wereldkampioen scratch, en dat op amper 21-jarige leeftijd! Nu rijdt hij dus voor eigen
volk met Iljo Keisse. Na Kenny en Tim volgen de Zwitsers Franco Marvulli en Alexander Aeschbach met 206 punten.
Vorig jaar won dit duo de zesdaagse van Grenoble. Hester en Morkov volgen met 167 punten op de vierde plaats, op één
ronde van de leiders.

 

Pistiers in Amsterdam & Apeldoorn - goud in ploegkoers voor Kenny/Iljo

23 october 2011 - 6Daagse Amsterdam / Europese Kampioenschappen Piste, Apeldoorn

Kenny De Ketele werd vandaag met Iljo Keisse Europees kampioen ploegkoers. Het waren drukke dagen voor de 2 want
zaterdagnacht pas eindigde voor hun de Zesdaagse van Amsterdam en van daar ging het meteen naar Apeldoorn voor
het EK. In de voormiddag om 10 uur reden ze de kwalificaties waarin ze 2de werden in hun reeks en in de late namiddag
volgde de finale. 
Kenny en Iljo pakten daarin heel wat punten maar een aantal koppels ging hen vooraf omdat ze een ronde genomen
hadden. Verschillende pogingen daartoe van Kenny en Iljo leverden geen succes op maar meteen na de op één na
laatste spurt lukte het toch. Er waren nog 20 ronden te gaan en de 2 moesten diep gaan om te slagen maar het lukte en

dankzij de vele punten was de Europese titel binnen. 

Zaterdagnacht zaten de 2 dus nog in Amsterdam. Kenny eindigde daar met de jonge Nederlander Barry Markus zevende
met 219 punten en op 8 ronden de winnaars. Die winnaars waren de Quick Step-ploeggenoten Iljo Keisse en Niki
Terpstra.

Het EK begon vrijdag met onder meer de ploegenachtervolging. Dominique Cornu reed dit nummer samen met Gijs Van
Hoecke, Ingmar De Poortere en Moreno De Pauw. De 4 bleven met 4:10.122 meer dan drie seconden boven het
Belgische record en realiseerden de 7de tijd.



Potloodtekening - Kenny in Apeldoorn - door An Wauters

 

Winst in de ploegentijdrit

17 october 2011 - Paris-Tours, Sluitingsprijs, ploegentijdrit

Onze wegrenners sloten zondag aan het Lac de l’Eau d’Heure (Boussu-lez-Walcourt) hun competitie af met winst in de
ploegentijdrit van de Lotto-Topcompetitie. In de categorie beloften U27 verschenen 16 ploegen aan de start. De ploegen
reden met 5 renners en de afstand bedroeg 32 kilometer verdeeld over 2 ronden. De andere podiumplaatsen gingen naar
VL Technics – Abutriek CT en Lotto Bodysol PCW. Onze ploeg verscheen aan de start met Dominique Cornu, Zico
Waeytens, Steven Van Vooren, Jelle Wallays en Kenny De Ketele. 

Eerder vorige week waren er nog de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen en Parijs-Tours, beide wedstrijden voor
snelle mannen. Michaël Van Staeyen werd 9de in de Sluitingsprijs nadat eerder in die koers Pieter Serry, Jelle Wallays
en Pieter Jacobs zich aanvallend lieten opmerken. De massaspurt werd gewonnen door Yauheni Hutarovich. In Parijs-
Tours eindigde Jelle samen met Steven Van Vooren in het peloton dat volgde op 1'23" van winnaar Greg Van Avermaet.

 

Matthew Hayman wint Parijs-Bourges

07 october 2011 - Paris-Bourges (Fra., 1.1)

De Australiër Matthew Hayman (Team Sky) heeft donderdag Parijs-Bourges gewonnen. Hayman was mee in de vlucht
van de dag en hield het uit tot de finish. Een groep van een 20-tal renners spurtte voor de 2de plaats. Baden Cooke
haalde het voor Greg Henderson maar Hayman was toen dus net binnen. Pieter Serry werd 13de en eerste Belg.

Matthew Hayman was in de aanval getrokken na 20 kilometer koers. Bij hem zaten John Degenkolb (HTC), Paul Voss
(Endura Racing), Geoffroy Lequatre (RadioShack) en Marco Marcato (Vacansoleil).

 

Duitse stagiair Rüdiger Selig wint Binche-Doornik-Binche

05 october 2011 - Binche-Tournai-Binche (Bel., 1.1)

Rüdiger Selig heeft Binche-Doornik-Binche - ook genoemd 'Memorial Frank Vandenbroucke' - gewonnen. De 22-jarige
Duitse stagiair bij Leopard Trek haalde het in de sprint voor de Australiër Baden Cooke (Saxo Bank). De Fransman
Adrien Petit (Cofidis), 2 weken terug nog 2de in het WK bij de beloften, werd 3de. 

Ongeveer halfweg koers kregen we een kopgroep van 10 zonder volk van Topsport Vlaanderen Mercator. Op het
plaatselijke parcours werden de koplopers ingerekend en in de finale kregen we 5 man in de aanval. Uiteindelijk werden
Ben Hermans en Bram Tankink net op tijd gegrepen door het sprintende peloton. Michael Van Stayen eindigde op de
11de plaats.

 

Kris Boeckmansn 3de in massaspurt, Marcel Kittel wint

04 october 2011 - Sparkassen Münsterland Giro (Ger., 1.1)

Marcel Kittel won maandag in de massaspurt de Sparkassen Münsterland Giro. De Duitser van Skil-Shimano haalde het
voor John Degenkolb en onze Kris Boeckmans. Pieter Serry liet zich aanvallend opmerken in een groepje van 4. 

De Duitser Linus Gerdemann en de Oostenrijker Josef Benetseder waren de overlevers van een grote kopgroep en reden
lang aan de leiding. Met nog een 40-tal kilometer te gaan kregen de 2 het gezelschap van Pieter Serry en Peter
Schulting. De 4 werden in de plaatselijke omloop gegrepen en er volgde nog een ontsnapping van Stuart O Grady maar
de massaspurt wat onafwendbaar.

 

Laurens De Vreese eindwinnaar bergklassement

03 october 2011 - Tour de Wallonie Picarde (Bel., 2.1)



Tom Veelers en Robbie McEwen waren de weekend-winnaars in de tot Tour de Wallonie Picarde herdoopte
rittenwedstrijd Circuit Franco Belge. McEwen steekt ook het eindklassement op zak en voor Topsport Vlaanderen -
Mercator waren er nog ereplaatsen voor MichaÎl Van Staeyen (10de in rit 3) en Laurens De Vreese (10de en eerste Belg
in de eindstand). Laurens heeft ook de eindzege in het bergklassement op zak. 

Al vanaf de eerste helling in de openingsrit had Laurens de rode trui voor het bergklassement veroverd en na 2 ritten
bleef nog 1 konkurrent over in de strijd voor dit nevenklassement. In de slotrit mengde Laurens zich nog in een
tussenspurt en met de daarbij horende bonificatie's kwam hij in het algemeen klassement de top 10 binnen.

 

Laurens De Vreese voorop in bergklassement

30 september 2011 - Tour de Wallonie Picarde (Bel., 2.1)

Twee ritten ver zijn we in de tot Tour de Wallonie Picarde herdoopte rittenwedstrijd Circuit Franco Belge. Ereplaatsen
waren er voor Michael Van Staeyen - 5de en 8ste - en Laurens De Vreese pakte vanaf de eerste helling in de openingsrit
de rode trui voor het bergklassement. Beide ritten werden in de massaspurt gewonnen door Australiërs: Robbie Mc Ewen
en Christopher Sutton. 

In de eerste rit duurde het een tijdje vooraleer een echte ontsnapping tot stand kwam. Toen het toch lukte voor een trio
had Laurens de eerste bergprijs al op zak, en als 4de passeerde hij op de 2de en laatste bergprijs van de dag. De dag
nadien trok Laurens knap mee in kopgroep van 9. De vluchters werden net als op dag 1 in de finale gegrepen maar
Laurens won nu 4 van de 5 bergprijzen en heeft in de stand voor dit nevenklassement een stevige voorsprong.

 

Onze WK geselecteerden in Kopenhagen ...

25 september 2011 - UCI Wereldkampioenschappen tijdrijden en op de weg (Kopenhagen, Dan.)

Kopenhagen zit er op voor onze WK geselecteerden. Stagiair Arthur Vanoverberghe was maandag de eerste die in actie
kwam. In de tijdrit bij de beloften ging de titel naar de Autstraliër Luke Durbridge. De Deen Rasmus Christian Quaade
werd 2de op 35 seconden sneller en Michael Hepburn werd op 45 seconden 3de. Kevin De Jonghe, volgend jaaar neo-
prof bij onze ploeg, werd 24ste en eerste Belg op 2'51" en Arthur Vanoverberghe was 33ste op 3'16". 

Woensdag volgde dan de tijdrit voor de profs en hier werd Tony Martin de nieuwe wereldkampioen. Over de 46,4
kilometer deed hij 53'43" en dat was 1'15" sneller dan de Brit Bradley Wiggins en 1'20" dan titelverdediger Fabian
Cancellara. Dominique Cornu eindigde 29ste in 58'45" en Thomas De Gendt 50ste in 1u00'12". Voor Dominique, hier op
een parcours dat hem niet echt ligt en in de regen was dit toch weer beter dan 35ste plaats van vorig jaar. Het mag voor
onze tijdrijder gerust was lastiger zijn. Vanaf nu verschuift de aandacht voor Dominique naar de wereldbekerwedstrijden
op de piste, met het ook op een kwalificatie voor de Olympische Spelen in Londen 2012. 

Vrijdag was het dan de beurt aan Jelle Wallays en stagiair Zico Waeytens in de wegrit bij de beloften. Jelle is bij ons al
prof maar we zijn geen WorldTour-ploeg en daarom mag hij nog starten in de beloftecategorie. Bij de geselecteerden
vinden we ook Belgisch beloftenkampioen Tim Declercq terug, hij wordt neo-prof bij ons volgend jaar. Het peloton raasde
richting massaspurt en daar was niets aan te doen. Plannen voor de slotronde werden in de kiem gesmoord omdat door
valpartijen renners niet meer goed gepositioneerd zaten. De Fransman Arnaud Démare won voor zijn landgenoot Adrien
Petit en de Brit Andrew Fenn. 
Tosh Van der Sande was 9de en beste Belg. Zico Waeytens werd 30ste, en Jelle Wallays 65ste.

 

Devolder, Van Keirsbulck, Eeckhout en Commeyne winnaars

24 september 2011 - Viane (Bel.), Omloop van het Houtland (Bel., 1.1), Stekene (Bel.), Tienen (Bel.)

In eigen land noteerden we de voorbije week overwinningen voor Stijn Devolder (Viane), Guillaume Van Keirsbulck
(Omloop van het Houtland, Lichtervelde), Nico Eeckhout (Stekene) en Davy Commeyne (Tienen). Ereplaatsen waren er
enkel voor De Vreese (Viane), Coenen (Stekene) en Baugnies (Tienen).

In Lichtervelde kregen we al kort na de start een kopgroep van 24 renners maar van onze ploeg was niemand mee. In de
achtergrond moesten we dan ook aan het werk maar 9 man bleef tot aan de finish buiten schot en Guillaume Van
Keirsbulck (Quick.Step) won de spurt.

 

Jelle Wallays 7de in eindstand, en nu naar het WK

18 september 2011 - Tour of Britain (Gbr., 2.1)



Het is een 7de plaats geworden voor Jelle Wallays in de eindstand van de Tour of Britain. Vanochtend in de tijdrit over
8,8 kilometer werd Jelle 22ste op 45 seconden van de winnaar, de Brit Alex Dowsett van Team Sky. Lars Boom werd
2de en Lieuwe Westra 3de. De eindoverwinning van Lars Boom in het eindklassement is zo op de slotdag niet meer in
gevaar gekomen. Zijn ploeg controleerde de korte namiddagrit door het centrum van Londen. Mark Cavendish won die rit
voor zijn ploegmaat Mark Renshaw en Stijn Neirynck werd 10de.

Dominique Cornu was er niet bij in de tijdrit. Hij had na de rit van vrijdag al - samen met Thomas De Gendt - de Tour of
Britain verlaten. Hun voorbereiding op de WK-tijdrit van volgende woensdag zit erop, zaterdag vertrokken ze naar
Kopenhagen. Jelle vertrekt dinsdag naar de Deense hoofdstad, en komt vrijdag in actie in de wegrit bij de beloften.
Stagiair Zico Waeytens is er dan ook bij en onze andere stagiair, Arthur Vanoverberghe, rijdt de tijdrit bij de beloften.

 

Jelle Wallays 6de in de stand en beste jongere!

17 september 2011 - Tour of Britain (Gbr., 2.1)

Mark Renshaw won donderdag rit 5 in de Tour of Britain. De Australiër won de massaspurt voor zijn HTC-Highroad
ploegmaat Mark Cavendish. Lars Boom behield uiteraard zijn leidersplaats in het klassement, gevolgd door op 12
seconden door Geraint Thomas (Team Sky). Stijn Neirynck pakte met de 8ste plaats opnieuw een ereplaats terwijl Jelle
Wallays in de stand 7de werd op 19 seconden van Boom. Op initiatief van de Brit Jonathan Tiernan-Locke (Rapha
Condor Sharp) vormde zich een kopgroep van 13 met daarbij Preben Van Hecke. Tot meer dan 6 minuten liepen de
vluchters uit maar in de finale viel de groep uiteen en kregen we helemaal vooraan in de koers de Fransman Damien
Gaudin (Europcar). Op 4 kilometer van de finish werd ook hij gegrepen. 

In rit 6 sloeg Lars Boom opnieuw toe. Hij won en verstevigde zijn leiderspositie tot 28 seconden op zijn eerste belager.
Preben Van Hecke en Jelle Wallays waren mee in de eerste groep van 21 man en in de stand komt Jelle zo op de 6de
plaats op 32 seconden van Lars Boom. De 21 waren vooruit geraakt toen er op de laatste klim van de dag een breuk
kwam in het peloton. 

De 7de en langste rit tenslotte ging naar de Litouwer Bagdonas van het An Post-Sean Kelly team. Bagdonas haalde het
in de sprint van een kopgroep van 6 die al kort na de start tot stand kwam. Stijn Neirynck zat erbij en hij eindigde 4de.
Mark Cavendish won de spurt van het peloton voor de 7de plaats. Jelle staat nu 7de in de stand, nog steeds op 32
seconden van Lars Boom, en in dezelfde tijd als de 5de. 

Morgen eindigt deze ronde met een tijdrit over 10 kilometer en een namiddagrit over 10 ronden in Londen. Het gaat dus
een spannend slot worden voor Jelle want in de stand staan de renners van plaats 2 tot 8 binnen de 4 seconden. 

Jelle blijft tevens leider in het jongerenklassement. Op naar de tijdrit ... het belooft spannend te worden; de renners
tussen plaats 2 en 8 staan binnen de 4”! Jelle is ook de beste jongere in de stand met meer dan 1 minuut voorsprong op
zijn eerste belager.

 

Michael Van Staeyen moet enkel Kittel en Greipel laten voorgaan

16 september 2011 - Kampioenschap van Vlaanderen (Bel., 1.1)

Marcel Kittel won vrijdag in Koolskamp het Kampioenschap van Vlaanderen. Na 192,3 kilometer was hij in de spurt
sneller dan André Greipel en Michael Van Staeyen. 

Vroeg in de wedstrijd kregen we een kopgroep van 10 met daarbij Sven Jodts. Tot 2 minuten liepen de vluchters uit.
Toen het peloton dichter kwam sprongen 4 renners - daarbij Geert Steurs - nog naar de koplopers maar verderop kregen
we toch een hergroepering. In de finale volgden nog ontsnappingspogingen maar de massaspurt was onafwendbaar.

 

Gilbert wint zijn 19de, Sander Armée beste klimmer (update)

14 september 2011 - Grand Prix de Wallonie (Bel., 1.1)

Philippe Gilbert pakte woensdag met de Grand Prix de Wallonie zijn zege van het seizoen. Op de citadel in Namen
spurtte hij het snelst naar boven, Julien Simon (Saur - Sojasun) volgde op 2 seconden als 2de en Björn Leukemans
(Vacansoleil - DCM) werd derde. Sander Armée zat in de kopgroep van de dag en mocht het podium op als winnaar van
de de bergprijs. 

In de kopgroep van 11 zaten naast Sander onder meer Popovych, Vandenbergh, Boucher, Schär en Talabardon. In de
finale, met nog ongeveer 25 kilometer te gaan, wisten nog wat renners de sprong naar de vluchters te maken en vormde
zich een nieuwe kopgroep. Ook de wederoptredende Pieter Serry trachtte vooraan aan te sluiten maar dat lukte net niet.
Toch knap van Pieter, pas terug aan het koersen na zijn valpartij met dubbele breuk in de pols tijdens de Ronde van
Burgos. Sander bleef intussen vooraan en was daar één van de sterkste en bedrijvigste renners. De mannen van Omega
Pharma-Lotto zorgden ervoor dat de laatste vluchters vlak voor het opdraaien van de citadel gegrepen werden en daar
zat Sander nog steeds bij, sterk!



zat Sander nog steeds bij, sterk!

Foto's van deze wedstrijd vind je hier. 

 

Ereplaatsen voor Stijn Neirynck en Jelle Wallays

14 september 2011 - Tour of Britain (Gbr., 2.1)

Rit 2 in de Tour of Britain werd afgelast door het slechte weer maar ook in rit 3 kregen de renners nog af te rekenen met
stevige wind. Waaiervorming dus in de finale en vooraan kregen we een groep van een 25-tal renners. Jelle Wallays was
erbij en hij finishte mooi 8ste in de rit. In de stand kwam hij daarmee op plaats 12 maar wel in dezelfde tijd als de 7de, op
13 seconden van de nieuwe leider, Lars Boom. De Nederlander van Rabobank won de rit voor Michael Matthews en
Geraint Thomas. 

Rit 4 dan werd gewonnen door Thor Hushovd (Garmin-Cervelo). Lars Boom werd nu 2de en zit nog wat steviger in de
leiderstrui. Diep in de finale brak het peloton in stukken met voor onze ploeg de jarige Stijn Neirynck (7de) en Jelle
Wallays (19de) in de eerste groep. Kenny De Ketele werd 25ste op 20 seconden en dat alles leverde ons de 3de plaats
op in de ploegenrangschikking van de dag. In de stand schuift Jelle op naar plaats 10 en dat nu in dezelfde tijd als de
4de, 19 seconden na Lars Boom. Goed bezig dus, onze mannen in de Tour of Britain.

 

Twee keer groepsspurt - WK selecties

12 september 2011 - Teamnieuws

Zondag waren onze renners actief in de Groot-Brittanië en in Frankrijk. Beide wedstrijden eindigden met een groepsspurt,
Mark Cavendish won rit 1 in de Tour of Britain en Guillaume Blot haalde het in de GP de Fourmies. Top 10 uitslagen
waren er voor onze renners niet bij. In de Tour of Britain moesten de renners nog maar eens aan de slag in de gietende

regen. En het werd er intussen niet beter op. Vandaag verslechterden de weersomstandigheden nog en rit 2 werd
afgelast. 

Bondscoach Carlo Bomans heeft zijn selecies voor het WK in Kopenhagen gekend gemaakt. De selectie van Dominique
Cornu (profs) en stagiair Arthur Vanoverberghe (U23) was al gekend, en daarbij komt de selectie van Jelle Wallays en
stagiaire Zico Waeytens voor de wegwedstrijd. Opvallend is het lijstje met reserven voor de wegwedstrijd voor de profs,
Jan Bakelants, Thomas De Gendt, Nikolas Maes, Jurgen Vandewalle en Sep Vanmarcke reden allen recent nog voor
Topsport Vlaanderen - Mercator. Net als de effectief geselecteerde Klaas Lodewyck en in een verder verleden reed ook
Bjorn Leukemans voor onze ploeg.



 

Galimzjanov wint, Michael Van Staeyen 9de en 1ste Belg

11 september 2011 - Parijs-Brusssel (Bel., 1.HC)

In Parijs-Brussel gisteren was de Rus Denis Galimzjanov na 219,5 kilometer de snelste in de massaspurt. Michael Van
Stayen was negende en eerste Belg. De dichtste ereplaatsen gingen verder naar Yauheni Hoetarovitsj (Française des
Jeux) en Anthony Ravard (AG2R La Mondiale). Met nog 25 kilometer te gaan vormde zich een grote kopgroep van 21
renners. Aan boord onder meer Steven Van Vooren maar ook heel wat topspurters zoals André Greipel, Romain Feillu,
Jens Keukeleire en Borut Bozic. De samenwerking was niet goed en op een parcours dat niet in het voordeel van
vluchters is werd snel duidelijk dat alles weer zou samenkomen. Die hergroepering werd met nog 6 kilometer te gaan een
feit. In de slotkilometers kwam er ook geen aanvalspoging meer. Michael had intussen vooraan postgevat en werd zo
9de en eerste Belg.

 

Sven Jodts, mee in kopgroep, eindigt 4de

09 september 2011 - Izegem Koers (Bel.)

Winnaar van Izegem Koers werd de Japanner Miyazawa Takashi van de Italiaanse formatie Vini Farnese. Acht man
spurtte voor de zege en Sven Jodts werd 4de. Na 20 van de 170 af te leggen kilometers kwam de kopgroep tot stand.
Naast Sven en Miyazawa Takashi hadden we vooraan nog aanstoker Anthony Roux en Arnaud Courteille (Française des
Jeux), Rune van der Meijden, Tobias Ludvigsson, Sébastien Delfosse, en Bram Schmitz. De voorsprong van de
kopgroep liep op tot net geen 3 minuten. Op een 2-tal ronden van het einde kregen we nog een kwartet in de tegenaanval
met daarbij Jelle Wallays. De 4 kwamen heel dicht maar de 8 hielden het tot de finish.

 

Kenny van Hummel klopt Greipel, Van Staeyen 8ste

07 september 2011 - Memorial Rik Van Steenbergen (Bel., 1.1)

Kenny van Hummel is vandaag de winnaar geworden van de Memorial Rik van Steenbergen. Op de erelijst volgt hij onze
Michael Van Staeyen op, die 8ste werd in de massaspurt. André Greipel (Omega Pharma-Lotto) en Denis Galimzjanov
(Katjoesja) vervolledigden het podium. na een snelle start kregen we een kopgroep van oorspronkelijk 9 man met daarbij
Steven Van Vooren.Met 7 bleven ze vooruit tot ongeveer 9 kilometer van de finish. Het scenario dat iedereen in
Aartselaar verwachtte werd dus niet helemaal gevolgd want Greipel haalde het dus net niet.

 

Michael, Laurens, Jelle en co collectief sterk (update)

05 september 2011 - Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven (Bel., 1.1)

Onze ploeg zette collectief een zeer sterke prestatie neer in de GP Jef Scherens te Leuven. Michael Van Staeyen was
sterk op de hellingen en eindigde 5de, Laurens De Vreese kon als enige in de finale mee met veelvuldig aanvaller
Leukemans, en Jelle Wallays, Sander Armée, Pieter Vanspeybrouck en anderen mengden zich voortdurend in de
debatten. Steven Van Vooren was dan weer sterk in een vroege vlucht. Op het hoogste schavotje in Leuven zondag
stond Jérôme Pineau. Hij was diep in de finale ontsnapt en bleef nog net uit de greep van wat er over bleef van het

peloton. Kenny Dehaes werd 2de, Guillaume Van Keisbulck 3de.

Aan de start in Leuven stonden 22 ploegen, goed voor in totaal 170 deelnemers. Er werd snel gestart en na de eerste
van 13 ronden hadden we een kopgroep van 3: Mikhail Ignatyev (Katusha), Mickael Delage (FDJ) en Philipp Walsleben
(BKCP). In het peloton hield men de pedalen stil en de 3 liepen tot 6 minuten uit. Na een 4-tal ronden werd de snelheid
opgedreven en de voorsprong zakte richting 4 minuten. Na een demarrage van Ronan Van Zandbeek (Skill) vormde zich
een 2de trio, met daarbij nog Christoph Pfingsten en voor onze ploeg Steven. Hij was op de hellingen duidelijk de
sterkste van de 3 en met nog 5 ronden te gaan geraakten de 3 achtervolgers bij de leiders. In het peloton waren ze
intussen ook niet stil blijven zitten, de groep naderde snel en de leiders werden gegrepen. Vooraan in de koers vormde
zich dan een kopgroep van 27 renners en daarbij hadden we liefst 5 man mee: Laurens, Jelle, Michael, Sander en Pieter.
Op de beklimming van de Wijnpers viel die groep weer uiteen en daarop kregen we 5 leiders met daarbij Jelle. De rest
van het pak volgde echter kort en we kregen op de volgende beklimmingen steeds nieuwe situaties zonder veel
tijdverschil. In de slotronde zet Leukemans dan door op de Keizersberg. Alleen een onvermoeibare Laurens kon mee en
het kopduo liep tot 17 seconden uit op een eerste peloton. Daar waren het vooral Rabobank en AG2R die achtervolgden
en met nog ongeveer 3 kilometer te gaan waren de leiders eraan. Drie renners met daarbij Jérôme Pineau sprongen
vanuit het peloton ernaartoe. Pineau ging erover, kreeg nog even het gezelschap van Bert Scheirlinkcx, maar kon als
enige voor het spurtende peloton blijven. Kenny Dehaes is de snelste maar kwam enkele meters te kort om Pineau te
remonteren. 

Foto's van deze wedstrijd vind je hier.



 

Sander Armée 11de in rit en eindstand

04 september 2011 - Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca (Ita., 2.1)

Sander Armée eindigde vandaag 11de in de slotrit en in de eindstand van de Settimana Ciclistica Lombarda. De ritzege
was voor de Italiaan Giovanni Visconti (Farnese Vini – Neri Sottoli) en de eindzege ging naar de Fransman Thibaut Pinot
(FDJ). Sander vertrok na afloop meteen uit Italië om vandaag de start te nemen in de Grote Prijs Jef Scherens in zijn
thuisstad Leuven. 

Blijkbaar wilde niet alleen Sander snel naar huis want na 1 uur wedstrijd stonden er al 50,5 kilometers op de teller! En
toch raakte nog een kopgroep weg, 6 man zonder vertegenwoordiging van onze ploeg. Tot bijna 5 minuten liepen de
vluchters uit maar in de finale liep alles weer samen.

 

Modolo wint 2 ritten, Jacobs 143 km. in de aanval

03 september 2011 - Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca (Ita., 2.1)

Sander Armée staat na 3 ritten nog steeds op de 11de plaats in de stand van de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana
Ciclistica Lombarda. Ritten 2 en 3 werden in de spurt gewonnen door de Italiaan Sacha Modolo (Colnago - CSF Inox).
Pieter Jacobs reed in de 2de rit 143 kilometer in de aanval.

Een ontsnapping van een trio kleurde de vlakke 2de rit. Pieter was de laatste van de 3 die gegrepen werd door het
jagende peloton, op dat ogenblik waren er nog 34 kilometers te gaan. De laatste 5 kilometers van de ontsnapping werkte
Pieter alleen af. Na afloop van de rit mocht Pieter het podium op voor de 'Premio giornaliero Intergiro'. Aan het eind van
rit 3 was het een uitgedund peloton dat spurtte voor de zege. In de finale lag er een klim over 550 hoogtemeters, de top
was op 14 kilometer van de finish. Sacha Modolo was gelost maar kon in de slotkilometers nog terugkeren en won dus
voor de 2de dag op rij. Sander en Pieter waren bij de eerste groep. Johan Coenen zat wat verderop. In de stand staat de
Fransman Thibaut Pinot (FDJ) nog aan de leiding voor Stortoni en Rebellin. Vandaag is er de slotrit over net geen 150
km. met 2 beklimmingen en laatste 3 km bergop.

 

Finish bergop, Thibaut Pinot wint solo, Sander Armée 11de

01 september 2011 - Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca (Ita., 2.1)

De jonge talentvolle Fransman Thibaut Pinot (FDJ) heeft gisteren solo de eerste rit in de Settimana Ciclistica Lombarda
gewonnen. Simone Stortoni (Colnago - CSF INOX) werd 2de op 19 seconden, Davide Rebellin 3de op 27 seconden. De
rit ging over 183 kilometer met behoorlijk wat klimwerk en werd gekleurd door een kopgroep van 17. De vluchters
vertegenwoordigden samen 11 ploegen maar van onze ploeg was niemand mee. In het zicht van de slotklim werd wat
nog overbleef van de vluchters gegrepen. Op die Passo della Presolana kregen we dan heel wat demarrages en met nog
3 kilometer te gaan raakte Pinot weg. Achter hem viel het pak helemaal uiteen. Sander Armée was onze sterkste
finisher, hij werd 11de op 56 seconden. Opmerkelijk waren de grote tijdsverschillen in deze rit. De renner die als 139ste
eindigde had meer dan 25 minuten achterstand, maar na hem volgden nog 39 renners 'buiten tijd'. Helaas was Sven
Jodts daarbij. Vandaag staat een vlakke rit op het programma. Na een korte aanloop rijden de renners 9 ronden op een
omloop van 21,1 kilometer, goed voor een totaal van 199 kilometer.

 

Jos van Emden wint Stadsprijs Geraardsbergen

01 september 2011 - Stadsprijs Geraardsbergen (Bel)

Jos van Emden (Rabobank) won gisteren in een spurt met 2 de GP Stad Geraardsbergen. De 40-jarige Steven de Neef
(Jong Vlaanderen) werd 2de. De 2 koplopers waren in de finale weggereden uit een groep van 29. Liefst 194 renners
namen de start voor 17 rondes van ongeveer 10 kilometer met daarin de moeilijke kasseistrook op de vesten. Michael
Van Staeyen werd 12de, Laurens De Vreese 14de.

 

Kruopis wint massaspurt, Michael Van Staeyen 3de

29 augustus 2011 - Schaal Sels (Bel., 1.1)

Michael Van Staeyen werd zondag 3de in de Schaals Sels te Merksem. De overwinning ging net als in 2010 na een
massasprint naar de Litouwer Aidis Kruopis. De Duitser Jacob Fiedler (Team NSP) werd tweede. Wind en regen
scheurden het peloton in stukken maar op de plaatselijke omloop liep alles weer samen. Michael werd knap gelanceerd



scheurden het peloton in stukken maar op de plaatselijke omloop liep alles weer samen. Michael werd knap gelanceerd
door de ploegmaats maar in een spurt met de wind op kop is een machtsmens als Kruopis gewoon sterker.

 

Leukemans wint, Van Hecke in de aanval

25 augustus 2011 - Druivenkoers - Overijse (Bel., 1.1)

Bjorn Leukemans heeft woensdag in een sprint met 3 de Druivenkoers te Overijse gewonnen. Bjorn volgt zichzelf op op
de erelijst en was voor de start al de favoriet bij uitstek. Preben Van Hecke reed in de kopgroep tot ongeveer 30
kilometer van het einde in de aanval en Laurens De Vreese werd 11de op 11 seconden. 

Een groep van 11 koos dus voor de aanval met daarbij Preben. De groep dikte nog aan tot 13 en na 50 kilometer koers
hadden ze een voorsprong van 2'45". Op het plaatselijke parcours kwam het peloton snel dichter en viel de kopgroep
uiteen. Met nog 30 kilometer te gaan zat Preben nog vooraan met Christopher Stevenson, Klaas Lodewyck en Marco
Marcato. Bjorn Leukemans ging dan op en over de 4 en kreeg het gezelschap van Davy Commeyne en Jurgen van
Goolen die respectievelijk tweede en derde werden. Stefan van Dijk won op amper 2 seconden de pelotonspurt voor de
vierde plaats.

 

Svein Tuft solo, Wallays 10de

24 augustus 2011 - GP Stad Zottegem (Bel., 1.1)

De Canadese hardrijder Svein Tuft won gisteren solo de 76ste editie van de GP Stad Zottegem. Willem Wauters, stagiair
bij Vacansolel-DCM, werd 2de op 36 seconden. Nog 5 seconden later werd de Brit Adam Blythe derde. 

Tuft en Blythe waren mee in een kopgroep van 13 die tot stand kwam op 70 kilometer van de finish. Voor onze ploeg zat
Jelle Wallays daarbij. Hij werd 10de op 51 seconden van de winnaar.

 

Dominique Cornu naar WK Tijdrijden in Kopenhagen

23 augustus 2011 -

Dominique Cornu zal samen met Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM) België vertegenwoordigen in de tijdrit op het WK
wielrennen in het Deense Kopenhagen. Dominique was in 2006 nog wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Deze
maand werd hij nog derde op het BK tijdrijden - na Philippe Gilbert en Ben Hermans - en 7de in de eindstand van de
Eneco Tour. De WK-tijdrit wordt gereden op 21 september.

 

Theo Bos wint, Michael Van Staeyen 5de

20 augustus 2011 - Dutch Food Valley Classic (Ned., 1.1)

Topfavoriet Theo Bos won vrijdag de 26ste editie van de Dutch Food Valley Classic, voorheen gekend als Veenendaal-
Veenendaal. Na ruim 202 kilometer kregen we een massaspurt en Bos haalde het voor Wim Stroetinga en Stefan van
Dijk. Michael Van Staeyen werd 5de. 

Aanstoker van de eerste vlucht van de dag was Dominique Cornu. Hij kreeg in zijn spoor 8 renners mee maar het verhaal
ging niet door. Daarop vormde zich een kopgroep van 13 met daarbij voor onze ploeg Kris Boeckmans en Pieter Jacobs.
Tot 3'10" liepen de vluchters uit waarna het peloton begon te jagen. Op het ogenblik van de samensmelting gingen 7
renners er opnieuw vandoor en ook hier waren Kris en Pieter nog steeds mee. Met nog ongeveer 30 kilometer te gaan
was ook deze vlucht gegrepen, er volgden nog ontsnappingen maar duidelijk was toch wel dat er zou gespurt worden
voor de zege.

 

Italiaans drieluik

18 augustus 2011 - Tre Valli Varesine (Ita., 1.HC) - Coppa Agostoni (Ita., 1.1) - Coppa Bernocchi (Ita., 1.1)

Davide Rebellin (Miche-Guerciotti) won eergisteren de Tre Valli Varesine, dat is de eerste van drie wedstrijden in Italië
waar ook onze ploeg aan de start verschijnt. Opnieuw een Italiaan aan het feest gisteren met winst voor Sacha Modolo
(Colnago) in de Coppa Agostoni.

Vandaag werd de Coppa Bernocchi verreden. Hier was het een groep van 50 renners die voor de zege spurtte. Daarbij
Johan Coenen, Sander Armée en Jérôme Baugnies. Sander raakte alleen voorop maar werd teruggegrepen op 10km van



Johan Coenen, Sander Armée en Jérôme Baugnies. Sander raakte alleen voorop maar werd teruggegrepen op 10km van
de aankomst. Jérôme Baugnies eindigde eerder deze week in de Tre Valli Varesine al als 19de en ging ook vandaag aan
voor een ereplaats. Vooraan in de groep werd er in de slotsprint zwaar gevallen. Ook Jérôme was bij de slachtoffers. Hij
blijft in het ziekenhuis van Legnano ter observatie en liep waarschijnlijk een schouderbreuk op.

Na de polsbreuk van Pieter Serry als gevolg van een val in de Vuelta a Burgos is er nu dus opnieuw pech voor een
renner die goed op dreef was.

De winst in de Coppa Bernocchi was voor Jevgeni Goetarovitsj (Française des Jeux).

 

Bronzen plak voor Dominique Cornu op BK tijdrijden

15 augustus 2011 - BK Tijdrijden

Op een parcours van 36km lang met daarin amper rechte stukken moest Dominique Cornu slechts 18sec prijsgeven op
Philippe Gilbert (Omega Pharma – Lotto). Deze vergaarde na zijn titel op de weg nu ook de Belgische driekleur in het
tijdrijden. Ben Hermans (Team RadioShack) behaalde op zijn beurt de zilveren medaille. Hij klokte af op 10sec van de
winnaar. Hermans realiseerde tevens de beste tussentijd. 

Dominique Cornu haalde in Tervuren dus brons. Jelle Wallays eindigde als zesde.

 

Dominique Cornu beëindigt de Eneco Tour als 7de

14 augustus 2011 - Eneco Tour (Bel., Ned., UCI World Tour)

Op zaterdag reed het peloton van Genk naar Genk en voor één keer waren de vluchters aan het feest. Matteo Bono
(Lampre ISD) bleef zijn twee kompanen van de dag net voor. Achter hen liep het peloton binnen. 

Vandaag werd er opnieuw in Nederland gekoerst. Van en naar Sittard-Geleen kregen de renners heel wat hellingen uit de
Amstel Gold Race voorgeschoteld. Ook nu reed er een vlucht weg, maar het zou een uitgedund peloton zijn dat mocht
sprinten voor de ritzege. Die was voor Edvald Boasson Hagen (Team Sky) die zo zijn eindzege in deze Eneco Tour nog
eens extra kracht bijzette.

Sterke prestatie zagen we van Dominique Cornu die een World Tour rittenkoers afsluit op de zevende stek in het
eindklassement.

 

Jesse Sergent wint tijdrit Eneco Tour

12 augustus 2011 - Eneco Tour (Bel., Ned., UCI World Tour)

Er stond heel wat op het spel vandaag in de Eneco Tour. Eerst en vooral de overwinning in de tijdrit van 14,7km met
start en aankomst in Roermond. Jesse Sergent (neoprof bij Team RadioShack) reed op een grotendeels droog parcours
en klokte een tijd van 17min55, goed voor de overwinning. De regen bleef echter uit de lucht vallen zodat op het ogenblik
dat de klassementsrijders aan de bak moesten het hele parcours er nat bij lag. Op een parcours zoals dit met talrijke
bochten en korte stukken is dat allesbehalve een voordeel.

Edvald Boasson Hagen (Team Sky) moest 32 seconden toegeven op Sergent, maar zijn tijd volstond wel om Philippe
Gilbert voor te gaan in het algemene klassement zoals het werd opgemaakt na de etappe. Edvald Boasson Hagen op
één dus. Dominique Cornu hield stand in de top 10 en staat nu op een voorlopige 7de plaats op 57sec.

 

Dubbelslag voor Philippe Gilbert

11 augustus 2011 - Eneco Tour (Bel., Ned., UCI World Tour)

Vandaag stond de etappe van Heers naar Andenne op het programma. Vier vluchters reden voor het peloton uit, maar op
zo'n 17km van het einde volgde de algemene hergroepering. Er kwamen een paar aanvalspogingen, maar het was vooral
wachten op de prik van Philippe Gilbert (Omega Pharma - Lotto). Die kwam er op de klim van La Flîme. Niemand kon
Gilbert volgen. Hij kwam als eerste over de meet en neemt ook de witte leiderstrui over. 

Dominique Cornu hield stand in de eerste achtervolgende groep en moest zo slechts 8sec prijsgeven op de ritwinnaar. In
het algemene klassement staat Cornu nu 4de op 23sec van Philippe Gilbert.

 

Tweede ritzege op rij voor André Greipel



Tweede ritzege op rij voor André Greipel

10 augustus 2011 - Eneco Tour (Bel., Ned., UCI World Tour)

De etappe van vandaag liep van Aalter naar Ardooie. Het kwam opnieuw tot een massasprint. Daarin toonde André
Greipel (Omega Pharma - Lotto) zich de snelste. Hij bleef Tyler Farrar (Garmin - Cervélo) en Edvald Boasson Hagen
(Team Sky) voor. Michael Van Stayen eindigde als 9de. Eerder liet Jelle Wallays zich opmerken in de vroege vlucht.

In het algemene klassement blijft Taylor Phinney (BMC) leider. Door het spel van de bonificaties schuift Dominique
Cornu op naar plaats 14.

Kris Boeckmans die gisteren ten val kwam in volle voorbereiding van de sprint kon vandaag niet meer starten.

 

Greipel trekt de sprint naar zich toe

09 augustus 2011 - Eneco Tour (Bel., Ned., UCI World Tour)

De Duitser André Greipel (Omega Pharma - Lotto) heeft de eerste rit in lijn van deze Eneco Tour gewonnen. Hij was in
een enigszins ontregelde sprint sneller dan Denis Galimzyanov (Katusha) en Tyler Farrar (Garmin - Cervelo). Stijn
Neirynck maakte deel uit van de vlucht van de dag. Pieter Vanspeybrouck eindigde als 15de. In het algemeen
klassement blijft Dominique Cornu 11de op 18sec van leider Taylor Phinney.

 

Eneco Tour van start met proloog

09 augustus 2011 - Eneco Tour (Bel., Ned., UCI World Tour)

In Amersfoort werd gisteren een proloog gereden over 5,7km. De nog jonge Amerikaan Taylor Phinney (BMC) was de
snelste met een tijd van 06min57. Dominique Cornu snelde naar een 11de plaats in 07min15.

Vandaag blijven de renners in Nederland met een rit van Oosterhout naar Sint Willebrord over 192,1km.

 

Consolidatie in Denemarken en Burgos

08 augustus 2011 - Tour of Denmark (Den., 2.HC) - Vuelta a Burgos (Esp., 2.HC)

De eindzege van Joaquin Rodriguez (Katusha) kwam op de slotdag niet meer in gevaar. Ritwinst was er in Burgos voor
Mikel Landa (Euskaltel). Kenny De Ketele mag zich eindwinnaar noemen in het klassement van de “meta volantes” of
tussensprints. Hij brengt de blauwe leiderstrui mee naar huis.

In Denemarken kon Zico Waytens de 9de plaats in de eindrangschikking vasthouden. Ook Simon Gerrans (Team Sky)
hield stand en wint de Ronde van Denemarken 2011. De laatste etappe ging nog naar Theo Bos (Rabobank).

 

Joaquin Rodriguez gaat als leider de slotdag in

07 augustus 2011 - Vuelta a Burgos (Esp., 2.HC)

Op dag drie van de Ronde van Burgos moesten de renners aan de slag in een ploegentijdrit. Over een afstand van
11,6km was Movistar de beste ploeg. Topsport Vlaanderen – Mercator eindigde als dertiende. 

In de vierde rit was er succes voor Katusha met een ritzege voor Dani Moreno. Zijn ploegmaat Joaquin Rodriguez blijft
leider met nog één etappe voor de boeg. In het algemeen klassement staat Sander Armée nu 29ste. 

Kenny De Ketele draagt nog steeds de blauwe trui van de tussensprints.

 

Stand na de tijdrit

07 augustus 2011 - Tour of Denmark (Den., 2.HC)

In Denemarken was de derde rit een kolfje naar de hand van Jakob Fuglsang (Leopard-Trek). Hij bleef Simon Gerrans
(Team Sky) nipt voor. Deze laatste nam wel de leiderstrui over van de Deen Matti Breschel (Rabobank). 

Zaterdag werd er een korte ochtendetappe afgewerkt gevolgd door een tijdrit later op de dag. In de rit in lijn ging de zege
opnieuw naar Sacha Modolo (Colnago) en Michael Van Stayen sprintte naar plaats 8. De zege in de tijdrit over 13,2km



opnieuw naar Sacha Modolo (Colnago) en Michael Van Stayen sprintte naar plaats 8. De zege in de tijdrit over 13,2km

ging naar Richie Porte (Saxo Bank-Sungard). Stagiairs Zico Waeytens en Arthur Vanoverberghe moesten respectievelijk
slechts 1min01 en 1min38 toegeven op de Australische tijdritspecialist. 

Simon Gerrans (Team Sky) blijft leider. Zico Waeytens staat nu op de 9de plaats in het algemeen klassement.

 

Kenny De Ketele valt twee dagen op rij aan in Vuelta a Burgos

04 augustus 2011 - Vuelta a Burgos (Esp., 2.HC)

Na goed 41km in de eerste rit trekt Kenny De Ketele samen met Yoann Offredo (Française des Jeux) en José Luis
Roldan (Andalucia) in de aanval. Hun maximale voorsprong bedraagt 6min 23sec. Kenny komt als eerste door bij twee
tussensprints en houdt daar de blauwe leiderstrui van het sprintklassement aan over. Na 148km kwam er een einde aan
de vlucht van De Ketele. De aankomst ligt op een helling – San Juan del Monte - en het is de bergkoning uit de voorbije
Tour de France, Samuel Sanchez (Euskaltel) die als eerste over de meet komt. Sander Armée eindigt als 16de.

Al snel gaat Kenny De Ketele ook in rit twee aan de haal. Dit keer krijgt hij in eerste instantie slechts één metgezel mee,
namelijk Etienne Tortelier (Saur Sojasun). Zij rijden ruim 100km voorop. Kenny neemt de winst mee in de drie
tussensprints van de dag en behoudt uiteraard zijn blauwe leiderstrui van de “meta volantes”. Aan de finish is Joaquin
Rodriguez (Katusha) de snelste vandaag. Hij is ook de nieuwe leider. Pieter Serry staat op 46sec op de 19de plaats in
het algemeen klassement.

 

Stagiair Zico Waeytens toont zich in Ronde van Denemarken

04 augustus 2011 - Tour of Denmark (Den., 2.HC)

De eerste rit in de Ronde van Denemarken werd gewonnen door Sacha Modolo (Colnago). Michael Van Stayen spurtte
naar de 8ste plek. Zico Waeytens werd 14de en mocht voor een dag de witte trui van beste jongere aantrekken.

Ook in de tweede rit sprintte Michael Van Stayen naar plek 8. Ritwinnaar vandaag was Rémi Cusin (Cofidis). Matti
Breschel (Rabobank) is de nieuwe leider.

 

Pieter Vanspeybrouck wint Sparkassen Giro

01 augustus 2011 - Sparkassen Giro (Ger., 1.1)

Schitterende overwinning van Pieter Vanspeybrouck in de Sparkassen Giro gisteren. In een massaspurt was hij sneller
dan de Duitsers Grischa Janorschke en Andreas Stauff. Kris Boeckmans werd mooi 6de. 

De wedstrijd van categorie 1 ging over 175,2 kilometer, verdeeld over 12 ronden van 14,6 kilometer op heuvelachtig
terrein. Een kopgroep van 11 met daarbij Jelle Wallays kleurde de koers en verwierf een maximale voorsprong van 4
minuten. Het peloton controleerde en in de voorlaatste ronde waren alle vluchters gegrepen. Er volgden nog verschillende
demarrages maar uiteindelijk trok een groep van een 40-tal renners richting finish voor de spurt. Onze ploeg zette met
succes alles op alles voor Pieter, gelanceerd door Kris Boeckmans die nog 6de werd won Pieter de spurt. Na de zege
van Preben Van Hecke vorige week in Westrozebeke is dit de 2de overwinning van de ploeg dit seizoen.

 

Juan Lobato wint, Baugnies 8ste

01 augustus 2011 - Circuito de Getxo “Memorial Ricardo Otxoa” (Esp., 1.1)

Neo-prof Juan Lobato (Andalucia-Caja Granada) won gisteren in Spanje de categorie 1 wedstrijd Circuito de Getxo. In de
massaspurt licht bergop haalde hij het voor de Fransman Stéphane Poulhies en topfavoriet Joaquin Rodriguez. Jérôme
Baugnies werd mooi achtste.

De wedstrijd hier ging over 10 ronden van 17 kilometer. Veel demarrages van bij de start, maar steeds weer liep alles
samen. Toen een grote groep met onder meer Benat Intxausti, Pablo Urtasun en Carlos Sastre voorop reed moest onze
ploeg aan de slag. Ook Vladimir Karpets mengde zich later in de debatten. Met nog minder dan 4 ronden te gaan trok
Kenny De Ketele dan mee in een ontsnapping van een kwartet. Tot 2'30" liepen ze uit. Ruben Martínez (Caja Rural) was
één van de 4 en hij werd pas in de slotronde gegrepen. De mannen van Katyusha werkten hard voor kopman Rodriguez
maar Juan Lobato haalde het.

 



3 Beloften tekenen profcontract bij Topsport Vlaanderen – Mercator

29 juli 2011 - Teamnieuws

De professionele continentale wielerploeg “Topsport Vlaanderen – Mercator” werkt volop aan de uitbouw van de ploeg
voor het jaar 2012. In die optiek bevestigen wij hierbij dat onderstaande 3 beloften vanaf 1 januari 2012 prof worden bij
onze ploeg.

Zico Waeytens

Geboren op 29 september 1991 en woonachtig te Ledegem. Hij won dit jaar de Ardense Pijl (UCI 1.2 Topcompetitie) en
werd door de KBWB geselecteerd voor het Europees Kampioenschap (U23) in Italië.

Arthur Vanoverberghe

Geboren op 7 februari 1990 en woonachtig te Menen. Is voormalig Belgisch Kampioen bij de juniores (weg + tijdrit), was
vorig jaar reeds geselecteerd voor het Wereldkampioenschap in Geelong (Australië) en werd recent opnieuw door de
KBWB geselecteerd voor het Europees Kampioenschap tijdrijden (U23) in Italië.

Gijs Van Hoecke

Geboren op 12 november 1991 en woonachtig te Lochristi. Hij werd vorig jaar derde op het Wereldkampioenschap op de
baan te Apeldoorn, dit in het onderdeel Omnium, wat een Olympisch nummer is. Gijs Van Hoecke zal bij onze ploeg over
alle faciliteiten beschikken om zich optimaal voor te bereiden op het Wereldkampioenschap te Melbourne en de
Olympische Spelen in Londen. Daarna kan hij bij onze ploeg dan verder werken aan zijn carrière als baan- en wegrenner.

Zico Waeytens en Arthur Vanoverberghe worden vanaf 1 augustus 2011 eveneens stagiair bij onze ploeg.

Verder zijn wij tevreden en fier dat we kunnen vaststellen dat een groot aantal renners, die hun profcarrière de laatste
jaren bij onze ploeg begonnen zijn, het nu zo goed doen bij de diverse Pro Tour ploegen waarbij ze momenteel actief zijn.
We denken hierbij o.a. aan Thomas De Gendt, Jelle Vanendert, Ben Hermans, Sep Vanmarcke, Jan Bakelants, Klaas
Lodewyck, Kenny Dehaes, Nikolas Maes, Kristof Goddaert, Kristof Vandewalle, enz … .

 

Eindzege voor Van Avermaet, tussenspurtklassement voor Pieter Jacobs

27 juli 2011 - Tour de Wallonie (Bel., 2.HC)

Greg Van Avermaet werd vandaag eindwinnaar in de Tour de Wallonie. Hij won ook de slotrit in een sprint bergop op de
Muur van Thuin. Bij onze ploeg reden onder meer Pieter Serry, Michael Van Staeyen en Pieter Jacobs zich in de kijker.
Die laatste mocht het podium op als eindwinnaar van het klassement voor de tussenspurten en de daarbij horende
fuchsia trui. De eerdere ritten gingen naar Matthieu Ladagnous, Joost Van Leijen, Daniele Bennati en Robbie McEwen.

In Banneux won de Fransman Matthieu Ladagnous na een langgerekte spurt de eerste rit. Een groepje van 4 met daarbij
toen al Greg Van Avermaet, liep tot 3'15" uit en de laatste van die 4 werd op 20 kilometer van het eind ingelopen. Rit 2
eindigde na 194 kilometers in Houffalize op de lastige Côte Saint-Roch en hier ging de overwinning naar de Nederlander
Joost Van Leijen. Pieter Serry trok mee in de ontsnapping van de dag die tot 6 minuten uit liep. Op 15 kilometer van de
finish werden de vluchters gegrepen. Van Leijen won voor Van Avermaet en Hermans. Helaas pech voor Pieter Serry in
de slotkilometer, hij kwam ten val door anderen die voor hem vielen, verloor kostbare tijd en zag zo zijn klassement om
zeep gaan. Omwille van de finish bergop telde de 3 kilometer regel hier niet. 

Maandag ging het dan over 224 kilometer van Sambreville naar Perwez. Zoals verwacht kregen we hier een massasprint
en de Italiaan Daniele Bennati ging het snelst. Een groepje van 3 kleurde de rit: Jurgen Van Goolen (Veranda's Willems),
Andy Cappelle (Quick Step) en voor ons Pieter Jacobs. De 3 tussenspurten onderweg werden gewonnen door Pieter die
daarmee de leiding in dat nevenklassement over nam van Greg Henderson. Op 15 kilometer van de finish werden de
vluchters gegrepen. Rit 4 ging over 151 kilometer richting Moeskroen. We kregen een hevige start met veel
schermutselingen en een massale valpartij na 45 kilometer. Uiteindelijk keerde voor een tijdje de rust weer nadat een
groepje van 4 in de aanval reed. Op minder dan 10 kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen en Robbie
McEwen won de massaspurt. Michael Van Staeyen, vooraan gebracht door Jelle Wallays, wrong en spurtte zich mooi
naar de 4de plaats. Pieter Jacobs behield de leiding in het klassement voor de tussenspurten. Zijn voorsprong op Van
Avermaet bedroeg nog 1 puntje. 

Vandaag volgde dan de slotrit met in de finale een lastige plaatselijke ronde en drie beklimmingen van de Muur van
Thuin. Pieter Jacobs deed er alles aan om zijn nevenklassement te winnen. Hij sprong mee in aanvalspogingen kort na
de start maar raakte niet weg. Toen dan toch een groep van 5 weg was begon Pieter samen met opnieuw Andy Cappelle
aan een lange achtervolging. Met succes, en met 2 maal een tweede plaats in de tussenspurt wist hij zich zeker van de
eindzege in het klassement voor de tussenspurten.



Michael Van Staeyen bij de start van rit 1 (foto: Jean-Marc Hauglustaine)

 

Preben zorgt voor onze eerste overwinning

26 juli 2011 - Westrozebeke (Bel.)

De kop is eraf zoals ze dat dan zeggen: Preben Van Hecke zorgde maandag voor onze eerste overwinning. Preben won
de regionale wedstrijd in Westrozebeke. In een sprint met drie haalde hij het voor Sep Vanmarcke - terug na een zware
knieblessure - en de Australiër Mark McNally. 

Vroeg in de wedstrijd moest onze ploeg al een scheve situatie rechtzetten: in een ruime kopgroep was niemand van ons
mee. Nieuwe ontsnappingen, onder meer met Sven Jodts en Kris Boeckmans erbij, bleven ook niet duren, tot we na
ongeveer 100 kilometer koers dan een kopgroep van 15 kregen. Verderop kwamen nog 9 renners uit de achtergrond terug
zodat we met 24 aan de finale begonnen. In de voorlaatste viel Preben aan en hij kreeg 4 man mee. De 5 vooraan

kwamen uit verschillende ploegen en bleven voorop. Er volgden nog wel demarrages maar uiteindelijk haalde Preben het
nipt in de spurt.

 

Delfosse wint, Jelle Wallays 3de

18 juli 2011 - Grand Prix José Dubois, Isières (Bel.)

Sébastien Delfosse (Landbouwkrediet cycling team) won in Isières de 2de editie van de "GP José Dubois". In een spurt
met 3 haalde hij het voor de Fransman Ladagnous en onze Jelle Wallays. Topsport Vlaanderen - Mercator verscheen
hier met een grote delegatie aan de start en voor de meeste van die renners was dit hun eerste koers na een rustperiode
van een 3-tal weken.

Met nog 60 kilometer te gaan vormde zich een kopgroep van 5 en Jérôme Baugnies was mee. Een trio met Laurens De
Vreese en Jelle kon 30 kilometer verder vooraan aansluiten zodat we met 3 op 8 numeriek de sterksten waren in de
kopgroep. In de finale werd er slag om slinger gedemarreerd. Op een strook bergop raakte Delfosse weg, Jelle kon er in
het zicht van de finish nog naartoe met Ladagnous maar in de spurt bleek Delfosse de snelste.

 

Terug in actie nu zondag, 17 juli

13 juli 2011 - Teamnieuws

Nu zondag zal Topsport Vlaanderen - Mercator met een 20-tal renners van start gaan in de regionale wedstrijd te Isières
bij Ath. Sinds het BK en enkele dagen later de Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig namen de meeste van onze
renners een rustperiode, en werd er vooral getraind. Enkel hier en daar waren er op individuele basis enkele renners die
een regionale wedstrijd meepikten. Jérôme Baugnies pikte zo een 2de plaats mee in Melle. De wedstrijd in Isières gaat



door als de "Grand Prix José Dubois", meer info vind je op http://www.grandprixjosedubois.be

 

Fantastisch BK met 3de plaats voor Jelle Wallays

27 juni 2011 - BK Hooglede-Gits (Bel.)

Onze mannen reden een fantastisch BK, zo klonk de conclusie bij onze ploegleiders meteen na afloop van de wedstrijd
in Hooglede-Gits. Philippe Gilbert won voor Gianni Meersman en met neoprof en thuisrijder Jelle Wallays pakten we de
3de podiumplaats. Behalve Jelle hadden we nog Preben Van Hecke, Pieter Vanspeybrouck en Kris Boeckmans mee in
de beslissende vlucht. Preben en Pieter eindigden mooi in de top 10.

Vrijwel steeds werd er hard gekoerst in Hooglede-Gits. Enkel Bart Wellens kon tot 6 minuten uitlopen omdat het peloton
zichzelf een break gunde. Lang duurde dat echter niet, er werd opnieuw aangevallen en op 1 ronde tijd zag Wellens zijn
voorsprong vrijwel volledig verdwijnen. Tien renners gingen ervandoor en wij hadden enkel Kris Boeckmans mee. Nu
moesten we als ploeg wel reageren en de mannen van Landbouwkrediet zagen de nieuwe situatie ook niet zitten. Toen
de 10 vluchters op het punt stonden om Bart Wellens bij te benen was het peloton zelf dan ook niet meer ver weg en kort
daarop kregen we de volledige hergroepering. 

Op 80 kilometer van het einde reed dan Gilbert weg met in zijn spoor een 14-tal renners. Pieter, Preben en opnieuw Kris
waren erbij , Tom Boonen en Stijn Devolder bijvoorbeeld niet. Zij gingen kort daarop op zoek naar de kopgroep. Jelle
Wallays haakte zijn wagonnetje aan bij Devolder en de 3 konden vooraan aansluiten. De beslissende vlucht was een feit,
uit de achtergrond kwam nu niemand meer terug. Met 4 man waren we hier sterk vertegenwoordigd en met aanvalswerk
van Preben - tot 3 keer toe - konden onze andere renners zich wat rustiger houden. Toen Gilbert dan op de laatste
doortocht in Gits - kasseien licht bergop - van de kop af doorzette moest Tom Bonnen met Pieter Vanspeybrouck in het
wiel passen. Met 5 gingen ze spurten voor de ereplaatsen en Jelle werd dus heel knap 3de.

Na een lang aanslepende blessure staat Kris Boeckmans nu ook stilaan op zijn niveau. Hij was onze 4de man inde
beslissende vlucht en eindige - op het parcours waar hij twee jaar geleden Europees kampioen bij de beloften werd -
12de. 

Binnenkort volgen een reeks foto's van dit BK. 
 

Curvers wint, ploeg klaar voor BK

23 juni 2011 - Halle-Ingooigem (Bel., 1.1)

Roy Curvers won woensdag Halle-Ingooigem. Een aantal van onze renners demonstreerden intussen dat ze klaar zijn
voor het BK van zondag in Hooglede-Gits. Pieter Vanspeybrouck reed tot de finish in de aanval en Pieter Jacobs werd
2de. 

Van een oorspronkelijk ruime kopgroep bleef nog een klein groepje over maar toen die allemaal zo goed als gegrepen
waren door een eerste peloton raakte een select groepje opnieuw voorop. Pieter Vanspeybrouck was er steeds bij,
samen met Curvers en Van Keirsbulck. In de finale kwam een trio met Pieter Jacobs en Laurens Devreese aansluiten bij
de 4 koplopers maar kort voordien liet Curvers zijn metgezellen in de steek en Pieter Jacobs kwam zo net te laat.
Laurens werd nu 5de en Pieter Vanspeybrouck 6de. 

Volgende koers is dus zondag het BK in Hooglede-Gits. Op dezelfde dag en hetzelfde parcours zullen eerst de dames
elite hun kampioenschap betwisten. De mannen gaan van start om 12u00 voor een wedstrijd van 241,2 km (18 ronden
van 13,4 km).

 

Gilbert eindwinnaar, wij 4de in de ploegenklassement

19 juni 2011 - Ster ZLM Toer (Ned., 2.1)

Gisteren, aan het stuwmeer van La Gileppe, greep Philippe Gilbert de macht in de Ster ZLM Toer. Hij won er de
koninginnerit, kwam aan de leiding in het algemeen klassement en stond die plaats niet meer af. Onze ploeg doet het
niet slecht met 4 man in de top 30 van het klassement en de 4de plaats in de ploegenstand. 

Kenmerkend voor de Ster ZLM Toer zijn de rit doorheen Nederlands Limburg op vrijdag en de Ardennenrit op zaterdag.
Vrijdag reden we volop in beeld met eerst Steven Van Vooren die mee was in een kopgroep van 4 die tot 10 minuten
uitliep. Met nog 50 kilometer te gaan werden de vluchters gegrepen. Op en over de Cauberg begon Gilbert dan te geven
waardoor een groep van 15 man weg reed en hier hadden we 4 man mee: Johan Coenen, Laurens De Vreese, Pieter Van
Speybrouck en Jelle Wallays. Garmin-Cervélo en Team Sky zorgden voor het achtervolgingswerk en de 15 werden
gegrepen maar met 11 reden ze vrijwel meteen weer weg. Onze mannen waren opnieuw mee met uitzondering van Pieter
die net op dat moment een bocht miste. Met nog ongeveer 3 kilometer te gaan liep vooraan alles toch weer samen zodat
we een spurt kregen van een groep van een 80-tal renners en de zege ging naar de Argentijn Juan José Haedo (Saxo
Bank Sungard).



Zaterdag won Philippe Gilbert dan de rit van Verviers naar La Gileppe. Hier bleef het lang rusting in het peloton waar de
mannen van Omega Pharma-Lotto controleerden en een kopgroep van 5 niet te veel voorsprong gaven. Op de Côte
d'Anette maakte Gilbert met een aantal renners in zijn spoor de sprong naar de vluchters. Negen man raakte zo voorop
en in het eerstvolgende peloton zaten opnieuw Johan, Laurens, Pieter en Jelle. In die volgorde eindigden onze mannen
respectievelijk op plaats 11, 15, 17 en 20. IN de stand staat Jelle 15de op 1'40", Pieter 16de op 1'42", Johan 22ste op
1'47" en Laurens 28ste op 2'05". 

In de slotrit werd de leiderspositie van Gilbert nog aangevallen maar hij en zijn ploeg wisten alles netjes recht te zetten.
We kregen een massaspurt, gewonnen door Leigh Howard, en Michael Van Staeyen werd 8ste. Donderdag was er de
eerste rit in lijn van deze Ster ZLM Toer. Tyler Farrar won toen de massaspurt waarin Michaël Van Staeyen 9de werd.
Woensdag won Patrick Gretsch (HTC-Highroad) de proloog, Dominique Cornu was hier 13de op 17 seconden. 

Foto's van de 4de rit vind je hier.

 

Geert Steurs (zaterdag) en Sander Armée (zondag) aanvallers van dienst

19 juni 2011 - Tour de Slovénie (Slo., 2.1)

In de Ronde van Slovenië ging de eindzege naar de Italiaan Diego Ulissi (Lampre - ISD). Sander Armée was onze beste
in de eindstand, hij werd 18de op 4'03" van de winnaar. Diego Ulissi won zaterdag de 2de rit in lijn met 18 seconden
voorsprong op zijn dichtste belager. Die rit was de koninginnerit van deze ronde en eindigde op een 13-kilometer lange
klim van eerste categorie, 1386 meter hoog. Geert Steurs zat in de ontsnapping van de dag: een groepje van 6 dat meer
dan 5 minuten voorsprong bijeen reed maar in het zicht van de slotklim gegrepen werd. Op die klim viel het peloton
helemaal uiteen. Sander Armée werd 20ste op 3'29" van de winnaar. Pieter Serry was 22ste, Pieter Jacobs 23ste. Pieter
Serry ging lang mee voor een plaats in de top 10 maar kreeg helemaal aan het einde "nen klop van den hamer"!

De slotrit van vandaag was voorbestemd voor de spurters. Meteen na de start was er eerst een aanvalspoging van een
groepje met Pieter Jacobs en na 14 kilometer vormde zich een kopgroep van 3 met daarbij Sander Armée. Het trio liep
tot bijna 5 minuten uit. Eén van de vluchters moest in de finale afhaken en op 4 kilometer van de finish werden de
laatste 2 waaronder Sander gegrepen. Vooral de mannen van Lampre werkten in het peloton om hun spurter Alessandro
Petacchi in stelling te brengen maar het was Andrea Guardini (Farnese) die de spurt won. Stijn Neirynck werd 8ste.
Pieter Serry kwam in deze rit ten val na ongeveer 40 kilometer koers maar kon zijn weg verderzetten. 

Donderdag werd de proloog van 6,6 kilometer gewonnen door de Sloveen Robert Vre!er (Perutnina Ptuj). Pieter Serry
eindigde toen 10de op 17 seconden van de winnaar. Rit 1 van vrijdag eindigde in een massaspurt en werd gewonnen
door Elia Viviani (Liquigas-Cannondale). Stijn Neirycnk was hier 11de.

 

Tim Mertens zwaar gevallen en lange tijd out

12 juni 2011 - Delta Tour Zeeland (Ned., 2.1)

Tim Mertens kwam zaterdag in rit 1 van de Delta Tour Zeeland zwaar ten val en liep verschillende breuken op. Tim viel
met het aangezicht tegen de grond met als gevolg een zware hersenschudding en breuken aan oogkas, kaakbeen, neus,
enkele tanden en pols. Tim is nog in het ziekenhuis in Goes en zal lange out zijn, meer nieuws hierover brengen we nog.

De rit zelf werd in een massasprint gewonnen door de Duitser Marcel Kittel van Skil-Shimano. Vrijdag was Kittel na Jos
van Emden (Rabobank) 2de geëindigd in de proloog en nu nam hij dankzij zijn zege meteen ook de leiding in het het
algemeen klassement, het puntenklassement en het jongerenklassement. In de spurt pakten Kris Boeckmans (8ste) en
Stijn Neirynck (10de) ereplaatsen terwijl Sven Jodts in de finale ook nog betrokken was bij een valpartij. De slotrit van
zondag eindigde eveneens in een massaspurt. Steven Caethoven (Veranda's Willems) was nu de snelste voor Wietse
Bosmans (BKCP - Powerplus) en Roger Hammond (Team Garmin-Cervelo).

De eindzege ging naar Marcel Kittel en Kenny De Ketele, 30ste op 0'24", was onze dichtste man in de eindstand. Kenny
was vrijdag ook onze snelste renner in de proloog. Nu hopen we vooral toch op een goed herstel voor Tim.

 

Stijn Joseph rondenlang in de aanval, Serry en Armée goed in finale

07 juni 2011 - GP du canton d’Argovie, Gippingen (Sui., 1.1)

Stijn Joseph rondenlang in de aanval, Serry en Armée goed in finale

De Zwitser Michael Albasini won zondag in eigen land de GP Kanton Aargau. De andere podiumplaatsen gingen naar de
Italiaan Giovanni Visconti en de Duitser Stefan Schumacher. De wedstrijd gaat over 181,5 kilometer verdeeld over 15
ronden op een plaatselijke maar zeer lastige omloop in Gippingen. Vorig jaar pakten we hier een schitterende zege met
Kristof Vandewalle. 

In de 2de ronde vormde zich een kopgroep van 7, allen uit verschillende ploegen, en wij waren erbij met Stijn Joseph. De



In de 2de ronde vormde zich een kopgroep van 7, allen uit verschillende ploegen, en wij waren erbij met Stijn Joseph. De
vluchters bleven vooraan samen tot op 3 ronden van het einde en één ronde verder waren ze allen ingelopen. De ploegen
van Visconti en Schumacher namen het meeste werk voor hun rekening. In de slotronde zette Rebellin door op de klim
en in zijn spoor zonderde zich een groepje van 6 af. Albasini, normaal rijdend voor HTC Columbia maar hier voor de
Zwitserse nationale ploeg, won de spurt. Op 7 seconden volgde een groepje van 7 met hierbij Pieter Serry (12de) en
Sander Armée (13de).

Een massa foto's van deze wedstrijd vind je op
http://photos.radsport.ch/photos/strasse/2011/Gippingen/WernerJacobs/index.htm

 

Pieter Vanspeybrouck 3de in slotrit

07 juni 2011 - Skoda-Tour de Luxembourg (Lux., 2.HC)

De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de 28-jarige Duitser Linus Gerdemann (Team Leopard-Trek). Na zijn
5de plaats in rit 3 kon Pieter Vanspeybrouck in de slotrit beslag leggen op een mooie derde plaats. De zege in de slotrit
ging naar Romain Feillu (Vacansoleil - DCM). Op 1 kilometer van de finish van er nog een snedige demarrage van Fränk
Schleck en Feillu was die enige die hem nog kon remonteren. In de eindstand is Pieter onze best geklasseerde, 21ste
op 1'56".

 

Ereplaatsen voor Van Staeyen en Vanspeybrouck

05 juni 2011 - Skoda-Tour de Luxembourg (Lux., 2.HC)

Vier dagen ver zijn we in de Ronde van Luxemburg. Na een proloog en 3 ritten voert de Duitser Linus Gerdemann
(Leopard Trek) de stand aan. De zeges gingen naar Fabian Cancellara in de proloog en de Rus Denis Galimzyanov
(Katusha), Linus Gerdemann en de Italiaan Davide Appollonio (Team Sky) in de ritten. Michael Van Staeyen was 8ste in
rit 1 en Pieter Vanspeybrouck 5de in rit 3. 

De proloog doorheen de straten van Luxemburg was een interessant nummertje: amper 2,7 kilometer met daarin een
stukje vlak, een spectaculaire afdaling met 2 haarspeldbochten en een strook bergop over kasseitjes. Pieter
Vanspeybrouck was onze snelste, 33ste en 20 seconden trager dan Cancellara. Rit 1 kende het klassieke verloop:
groepje van 4 tijdig gegrepen en massasprint. Een valpartij ontregelde die spurt, Galimzyanov haalde het en Michael dus
8ste. In de 2de en langste rit van deze ronde pakte Gerdeman solo de zege en nam hij meteen ook de leiderstrui over
van zijn ploegmaat Cancellara. Op het plaatselijke parcours in Defferdange trok Gerdeman met Anthony Charteau
(Europcar) en Jurgen Van Goolen (Veranda's Willems-Accent) in de aanval. In de finale bleef Gerdeman vooraan alleen
over. Pieter Jacobs (23ste), Pieter Vanspeybrouck (24ste) en 
Laurens De Vreese (25ste) eindigden in een groepje op 1'58" van de winnaar. Rit 3 tenslotte met opnieuw een
massaspurt, gewonnen door Davide Appollonio voor de Rus Denis Galimzyanov. Pieter Vanspeybrouck deed het knap
met een 5de plaats.

 

Dominique Cornu eindigt op 1 secondje van top 10

30 mei 2011 - Ronde van België (Bel., 2.HC)

Ons tonen zoals in de 3 vorige ritten en als het even kan het goede klassement van Dominique Cornu behouden, dat
waren de doelen zaterdag voor de start van de Ardennenrit in de Ronde van België. Dat 'tonen' is goed gelukt maar de
overmacht van Philippe Gilbert en zijn ploeg, en van Leukemans, Van Avermaet en nog enkele anderen was zo groot dat
Dominique Cornu terugzakte naar de 11de plaats op amper 1 seconde van een top 10. Die stek behield hij ook na de
slotrit met aankomst in Putte. Michael Van Staeyen werd daar na deklassering van Kenny Van Hummel 6de, en de
ritzege ging naar André Greipel. 

Terug naar rit van zaterdag dan, na een supersnelle start in Bertem vormde zich een kopgroep van 8 met daarbij 2 man
van Topsport Vlaanderen - Mercator: Stijn Neirynck en Jelle Wallays. Toen het echte klimwerk begon sneuvelden de
vluchters vooraan één voor één en aan de voet van de Col de la Haute Levée waren ze nog met 3: Jelle, proloogwinnaar
Lieuwe Westra en de Zwitser Michael Schär (BMC). Jelle moest hier ook lossen terwijl in de achtergrond het peloton
helemaal uiteen viel. Jelle werd bijgehaald door een eerste groep maar moest hier ook passen in de lange beklimming
van de Col du Mont Rigi / Baraque Michel richting Eupen. In een volgende groep hadden we intussen Laurens De
Vreese, Dominique Cornu en Pieter Vanspeybrouck. In de uitslag vinden we hen terug op de 19de, 38ste en 45ste
plaats. Rit en leiderstrui gingen in Eupen naar Philippe Gilbert en die leiderstrui gaf hij niet meer af.

 

Pieter Serry knap 9de in eindstand en bergkoning

30 mei 2011 - Bayern-Rundfahrt (Ger., 2.HC)



Geraint Thomas werd gisteren eindwinnaar van de Bayern Rundfahrt terwijl Pieter Serry knap 9de werd in de eindstand
en de bergtrui op zak stak. In de stand voor beste jongere werd Pieter 2de op 24 seconden van Thibaut Pinot (FDJ).
Pieter werd 61ste de tijdirt van zaterdag maar in de stand schoof hij slechts 1 plaats achteruit, van 8 naar 9 dus. Bradley
Wiggins won de tijdrit voor wereldkampioen Fabian Cancellara, en voor onze ploeg was Preben Van Hecke, 52ste op net
geen 3 minuten, de dichtste finisher. Zondag volgde dan nog een overwegend vlakke rit die eindigde op een massaspurt.
De Italiaan Giacomo Nizzolo (Leopard Trek) haalde het voor eerdere ritwinaars John Degenkolb (HTC-Highroad) en
Edvald Boasson Hagen (Team Sky).

 

Pieter Serry in kopgroep tot finish, heeft bergtrui en is beste jongere

27 mei 2011 - Bayern-Rundfahrt (Ger., 2.HC)

Pieter Serry deed vandaag een schitterende zaak in de Bayern Rundfahrt. In een sprint met 9 won de Zwitser Michael
Albasini (HTC-Highroad) de en Geraint Thomas (team Sky) en Wesley Sulzberger (FDJ) vervolledigden de top 3. Bij de 9
zaten ook Nicki Sörensen (Saxo Bank Sungard) en Andreas Klier (Team Garmin-Cervelo) en in dat mooie gezelschap
was Pieter Serry mee. Sterk, want dit was een zeer zware rit, door de regen, wind en koude en door het lastige parcours,
en Pieter had voordien al in de aanval gereden. 

Samen met Tony Hurel (Europcar) was Pieter voorop geraakt na een uur koers. Op de 2 beklimmingen van eerste
categorie kwam hij als eerste boven, en zijn vluchtgezel moest op de 2de klim afhaken en werd gegrepen door een
eerste peloton. Verderop werd ook Pieter ingelopen. Na 125 kilometer wedstrijd kwam dan een groepje van 11 tot stand
door een aanval van de Fransman Thibaut Pinot (FDJ) en Pieter was opnieuw mee. Tot aan de finish kon hij zijn
wagonnetje kon aanhaken, ze bleven met 9 over en het peloton volgde op meer dan 5 minuten. In de stand doet Pieter
een goede zaak, hij staat 8ste op 13 seconden. Daarnaast voert het jongerenklassement en het bergklassement aan.
Sander Armée zat in het eerste achtervolgende peloton, werd 16de en staat nu 15de in de stand. 

De rit van gisteren werd gewonnen door de Duitser John Degenkolb (HTC-Highroad) in een massaspurt. Morgen is
waarschijnlijk de beslissende dag in deze Bayern Rundfahrt, dan staat de 26km lange tijdrit op het programma. In de
slotrit van zondag is er nog een klim van 2de categorie waar punten uitgedeeld worden.

 

Ploeg laat zich opmerken, Dominique Cornu steeds 3de in stand

27 mei 2011 - Ronde van België (Bel., 2.HC)

Topsport Vlaanderen - Mercator laat zich zien in deze Ronde van België. In de waaierrit van donderdag reed Steven Van
Vooren in de aanval en was diezelfde Steven samen met Michael Van Staeyen en Pieter Van Speybrouck mee in een
elitegroepje van oorspronkelijk 21 man, aangevoerd door Philippe Gilbert en Tom Boonen. Kilometerslang knokten
waaiers in de wind op weg naar Knokke maar een eerste peloton kwam toch nog aansluiten bij de koplopers. Met
ongeveer 60 man ging het richting finish. Er volgden nog talrijke aanvallen in de finale maar op 300 meter zat alles
vooraan samen en André Greipel won de rit. Michael spurtte vanuit het wiel van Philippe Gilbert naar de 9de plaats.
Dominique Cornu werd 15de, Stijn Neirynck 16de en Pieter Vanspeybrouck 30ste op 7 seconden. Jelle Wallays zat in
een groep op meer dan 15 minuten. Net toen het spel met de waaiers begon kreeg hij af te rekenen met een lekke band.
Over and out heet dat dan, inpikken in het laatste groepje is wat rest. 

Vandaag volgde dan rit 3, een kleine Gent-Wevelgem van Knokke-Heist naar Ieper met onderweg 2 keer de Rodeberg,
de Monteberg en de Kemmelberg. De Lithouwer Kruopis (Landbouwkrediet) won de spurt van een grote groep. Een
groepje van 5 ging er vandoor kort na de start. In de bergzone brak het peloton in stukken en bij de 2de doortocht daar
trok Philippe Gilbert in de aanval. Pieter Vanspeybrouck en Jelle Wallays hielden goed stand maar verderop kwamen
meer renners terug aansluiten zodat we opnieuw met ongeveer 60 man richting aankomst trokken. De koplopers waren
intussen immers al gegrepen. Op 10 kilometer van de finish trok dan Jelle Wallays in de aanval. Tot 18 seconden liep hij
uit en tot 2 kilometer van de finish bleef hij voorop. Pieter werd in de spurt 11de, Laurens De Vreese 20ste, en
Dominique Cornu 43ste. 

In beide ritten zat Dominique dus mooi mee in de eerste groep zodat hij nog steeds 3de staat in de stand, op 4 seconden
van leider Philippe Gilbert.

 

Dominique Cornu 3de in proloog Ronde van België
25 mei 2011 - proloog Ronde van België (Bel., 2.HC)

Dominique Cornu reed vandaag een schitterende proloog in de Ronde van België. Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM) was
de snelste over 5,6 km voor Philippe Gilbert en Dominique. De 3 eerste renners eindigden binnen 2 seconden. De
proloog werd gereden in de straten van Buggenhout op een snel parcours. De tijd van Dominique was sterk want hij is
eerder een tijdrijder voor de langere afstand. Op de 13de plaats, net geen 10 seconden na Westra, vinden we Jelle
Wallays terug, ook dat is knap! Na 500 meter was er een tijdopnamen voor het klassement van de tussenspurten en hier
werd Kris Boeckmans 2de na Graeme Brown (Rabobank).



 

Sander Armée 200 km in de aanval, Boasson Hagen wint massaspurt

25 mei 2011 - rit 1 Bayern-Rundfahrt (Ger., 2.HC)

Knappe beurt van Sander Armée vandaag in rit 1 van de Bayern-Rundfahrt. Onze Leuvenaar ging mee in de ontsnapping
van de dag en reed 200 kilometer in de aanval. De rit ging over 223,2 kilometer en de vluchters werden pas op 3
kilometer van de finish gegrepen. Edvald Boasson Hagen won de massaspurt voor de Duitser André Schulze (CCC
Polsat Polkowice) en Heinrich Haussler (Garmin-Cervelo).

124 renners gingen van start in de eerste etappe, de langste van deze 5-daagse rittenwedstrijd. Onderweg waren er 2
beklimmingen van 2de categorie en 3 tussenspurten. Na een 20-tal kilometer waren de 5 in schuifjes weggereden. Bij
Sander zaten Fabian Wegmann (team Leopard), Maxime Bouet (AG2R), Jaroslaw Marycz (Saxo Bank - SunGard) en
Markus Eichler (team NSP). De 5 reden lange tijd meer dan 8 minuten voor het peloton uit. Sander pakte een 1ste en
een 2de plaats bij de tussenspurten, en was 2 keer 3de in de tussenspurten. Door de bonificaties gewonnen in de
tussenspurten staat Sander 4de in de stand op 5 seconden van Edvald Boasson Hagen. Stijn Joseph was als 17de onze
eerste renner in de uitslag, onze 7 renners eindigden allen in de tijd van de winnaar. 

Morgen krijgen de renners opnieuw een rit van meer dan 200 kilometer voor de wielen geschoven. Over 206,2 kilometer
gaat het van Freystadt naar Bad Gögging met onderweg 2 beklimmingen waarvan één van slechts 900 meter maar met
stijgingspercentages tot 22%.

 

Leukemans wint, Van Speybrouck in aanval, Van Staeyen 8ste

22 mei 2011 - Heistse Pijl, Heist-Op-Den-Berg (Bel.)

Björn Leukemans won zaterdag de Heistse Pijl. In de spurt klopte hij na 163 kilometer Rob Goris en Jasper Struyven, ex
junioren wereldkampioen en eerstejaars belofte. 223 wielrenners verschenen aan de start in Heist-Op-Den-Berg. De top 3
in de uitslag behoorde samen met Bart Wellens, Benjamin Gourgue, voor ons Pieter Vanspeybroeck en nog een aantal
anderen tot de kopgroep van de dag. Het oprukkende peloton kwam net te laat om een aantal van de vluchters in te
lopen. Michael Van Stayen werd in de slotspurt 8ste en Pieter Vanspeybrouck eindigde 24ste.

 

Romain Feillu wint slotrit, Serry in de aanval

22 mei 2011 - Circuit de Lorraine Professionnel (Fra., 2.1)

Romain Feillu won vandaag de slotrit van de Ronde van Lotharingen gewonnen maar zijn ploeg Vacansoleil-DCM moest
de eindzege laten aan Anthony Roux. Door bonificaties kwam die gelijk te staan met Thomas De Gendt maar door betere
uitslagen van de Fransman van Francaise des Jeux greep Thomas naast de eindzege. 

Van bij de start gingen 7 renners ervandoor en voor ons was Pieter Serry mee. Tot 3 minuten liepen de vluchters uit. De
mannen van Vacansoleil-DCM brachten het peloton terug en in de finale probeerde Thomas De Gendt zelf nog een vlucht
op te zetten. Tot 15 seconden liep hij - samen met een vluchtgezel - uit maar alles liep weer samen. 

De rit van zaterdag eindigde ook op een massasprint. Pieter Jacobs is met de 13de plaats onze best geklasseerde in de
eindstand. 

 

Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM) op kop na dubbelslag

20 mei 2011 - Circuit de Lorraine Professionnel (Fra., 2.1)

De 2 eerste ritten van het Circuit de Lorraine eindigden op een massasprint en de zeges gingen naar Anthony Roux
(Française des Jeux) en Sebastien Chavanel (Team Europcar). Enkele ontsnappingen en veel ontsnappingspogingen in
die eerste rit maar uiteindelijk spurtte een peloton van een man of 80. Jérôme Baugnies werd 11de en Pieter Serry 12de.
Een kopgroep in rit 2 kreeg een 3-tal minuten voorsprong mar werd verderop gegrepen. Pieter Jacobs werd nu 7de.
Gregory Joseph zat achterop door een valpartij. In rit 3, de koninginnenrit over 206 kilometer, greep Thomas De Gendt
(Vacansoleil-DCM) de macht. Hij was de snelste van een kopgroep van 3 en kwam aan de leiding in het algemeen
klassement en het bergklassement. Een groep van 55 renners spurtte voor de 4de plaats en Pieter Jacobs werd nu
13de, Jérôme Baugnies 16de en Pieter Serry 21ste. Sander Armée zat in een ontsnapping met onder meer Wouter Poels
(Vacansoleil-DCM) maar werd gegrepen in de 2de van 6 beklimmingen. Sander wist zich wel te handhaven in de eerste
grote groep en werd 51ste in de rit. In de stand is Pieter Jacobs voorlopig 12de.

 

Caethoven wint, ereplaatsen voor Michael Van Staeyen en Kris Boeckmans



Caethoven wint, ereplaatsen voor Michael Van Staeyen en Kris Boeckmans

19 mei 2011 - Puivelde - Belsele (Bel.)

Steven Caethoven (Veranda's Willems) won woensdag de profkoers in Puivelde. In een sprint haalde hij het voor Michael
Van Staeyen, Joeri Stallaert en Kris Boeckmans. Liefst 191 renners verschenen aan de start van deze wedstrijd die ging
over 171 kilometer, verdeeld over negentien ronden.

Half koers vormde zich een kopgroep van 16 met sterk volk aan boord maar onze ploeg had niemand mee. Werk aan de
winkel dus, en onze ploeg zette een treintje op vooraan in het peloton met de hergroepering tot gevolg. Er waren nog 2
ronden te gaan en uiteindelijk ging het met een groep van een 30-tal renners richting finish. Caethoven won dus, en
Michael en Kris zorgden voor dichte ereplaatsen.

 

An Post Sean Kelly Team in winning mood

16 mei 2011 - Helchteren (Bel.) en Verrebroek (Bel.)

Twee nieuwe regionale koersen stonden er afgelopen weekend op de kalender en onze ploeg verscheen er met een
ruime selectie aan de start. Het An Post Sean Kelly Team was in de winning mood: zaterdag won Niko Eeckhout in
Helchteren en zondag was het de beurt aan Gediminas Bagdonas in Verrebroek. 

Met de Pro Challenge Helchteren stonden daar voor het eerst sinds jaren weer profrenners aan de start. Er werd gereden
over vijftien lokale ronden van 10,6 km door Helchteren en Houthalen. Eeckhout won de spurt van een groep van een 20-
tal renners voor Baptist Planckaert (Landbouwkrediet) en Huub Duyn (Donckers). Pieter Jacobs spurtte naar de 6de
plaats en Sander Armée was 196de nadat hij tot op 1 kilometer van de finish in de aanval reed. Zondag volgde dan de
eerste editie van een kermiskoers voor profs in Verrebroek (Beveren). Bagdonas won solo en Eeckhout won daarop de
spurt voor de 2de plaats. Geert steurs was hier 10de.

 

Rit en eindzege voor Romain Feillu (Vacansoleil DCM)

16 mei 2011 - Tour de Picardie (Fra., 2.1)

Van vrijdag tot zondag reden we in Noord-Frankrijk de Ronde van Picardië. Egidijus Juodvalkis (Landbouwkrediet) won
de spurt bergop aan het eind van rit 1 voor Kenny De Haes (Omegha Pharma – Lotto). In rit 2 ging de spurtzege naar
Romain Feillu (Vacansoleil) voor Saïd Haddou (Team Europcar). Michaël Van Staeyen werd 9de terwijl een aantal van
onze renners betrokken waren of opgehouden werden door een massale valpartij op 10 kilometer van de finish. De slotrit
ging naar Jimmy Casper (Saur - Sojasun) en Michaël was nu 7de. De eindzege in deze Ronde van Picardië ging naar
Romain Feillu.

 

Stilstaan bij het plotse overlijden van Wouter Weylandt

09 mei 2011 - Teamnieuws

4 maart 2009: Wouter Weylandt wint in Dour de GP Samyn en laat zijn tranen de vrije loop. De overwinning draagt hij op
aan één van zijn beste vrienden in en buiten het peloton die precies één maand voordien het leven liet in Qatar.
Frederiek Nolf overleed in de nacht van 4 op 5 februari 2009 in zijn slaap, onze net geen 22-jarige renner was in Qatar
voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. "Winnen is het enige wat ik voor Frederiek nog kan doen" vertelde
Wouter na de zege op een parcours dat helemaal niet het zijne was!

Vandaag - op maandag 9 mei - kwam Wouter Weylandt (26) zelf om het leven na een valpartij in de Ronde van Italië.
Triest nieuws met in het middelpunt een hechte groep jonge wielrenners uit Gent en omstreken die van niets gespaard
blijft. Onze gedachten gaan naar Wouters vriendin, familie, verwanten, de familie van Frederiek Nolf, collega renners en
ex-renners, de ploegleiding en personeel bij Team Leopard, en Wouter's supporters en fans!

 

Jelle Wallays 8ste in koninginnerit

08 mei 2011 - 4 Jours de Dunkerque (Fra., 2.HC)

Rit 3 stond voor massaspurt nummer 3 met 3de overwinning voor de Duitser Marcel Kittel van Skil-Shimano. De
ereplaatsen waren voor Yauheni Hutarovich (FDJ), Denis Galimzyanov (Katusha), en op de vierde plaats Michael Van
Staeyen. Geen Salomein meer aan de start van deze rit maar onze overige renners die gehavend uit rit 2 kwamen reden
de rit uit.

In rit 4 was het rijk van de spurters voorbij, vandaag ging het naar Cassel en de daarbij horende stevige klim naar de
finish. De renners reden er nog 9 plaatselijke ronden van 14,6 kilometer. Thomas Voeckler (Europcar) was de sterkste,



won solo met liefst 1'43" voorsprong en komt aan de leiding in het algemeen klassement. Een groepje van 5 volgde
vocht voor de 2de plaats en 20 seconden later eindigde Jelley Wallays heel mooi op de 8ste plaats. In de stand staat
Jelle 14de maar met bijvoorbeeld plaats 8 is er maar 2 seconden verschil.

 

Valpartijen voor Cornu, Salomein en Neirynck, Van Staeyen 3de in rit 2

05 mei 2011 - 4 Jours de Dunkerque (Fra., 2.HC)

Balans van de 2 eerste ritten in de Vierdaagse van Duinkerke: een mooie 3de plaats van Michael Van Staeyen in rit 2 en
veel valpartijen. Voornaamste slachtoffer is Jarl Salomein, na afloop van rit 2 trok hij naar het ziekenhuis en er werd
gevreesd voor een ribbreuk en een klaplong. Intussen heeft Jarl het ziekenhuis mogen verlaten, breuken of een klaplong
heeft hij niet, wel zware kneuzingen. Jarl trekt naar huis en zal nog een nieuw onderzoek ondergaan morgen. Stijn
Neirynck was eveneens betrokken bij de valpartij en hij heeft schaafwonden aan de rechterkant van de schouder tot aan
de enkel. Hij zal morgen wel weer starten, net als Dominique Cornu die dan weer 2 dagen op rij tegen de vlakte ging.
Voor hem was vooral de valpartij in de finale van rit 1 ernstig, Dominique was zwaar geraakt aan de linkerheup. Sven
Jodts tenslotte werd opgehouden nadat een renner in zijn achterwiel reed. 

De ritten van gisteren en vandaag gingen naar de Duitser Marcel Kittel na een massaspurt. Lastigste punt vandaag was
een kasseistrook van 1,7 kilometer in de plaatselijke ronde van 17 kilometer aan het einde van de rit, het peloton moest
er 3 keer over. Nadat een groep vroege vluchters ingelopen werd raakte een 10-tal renners weg zonder iemand van
Topsport Vlaanderen - Mercator. Onze mannen moesten de situatie mee recht zetten, waarna Michael in de sprint een
mooie 3de plaats behaalde.

 

Schitterende 2de plaats van Baugnies in Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

02 mei 2011 - Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (Ger., 1.HC)

Schitterende 2de plaats gisteren voor Jérôme Baugnies in Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. In een
massasprint bleef enkel de jonge Duitse neoprof John Degenkolb (HTC-Highroad) hem nipt voor. Een flinke opsteker is
dit voor man in vorm Baugnies. In Luik Bastenaken Luik was hij al op weg naar een mooie uitslag maar in de finale werd
hij toen opgehouden. 

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt is een zeer lastige wedstrijd van categorie 'Historical Class' die elk jaar
gereden wordt op 1 mei en dit jaar was dat voor de 50ste keer. Vroeger ging deze koers door onder de naam Rund um
den Henninger Turm. Van bij de start vlogen de renners erin gisteren en vluchters liepen nooit ver uit. Preben Van Hecke
was mee in een eerste aanval en verderop schoof Pieter Serry mee in een groep van 6 met daarbij Jan Bakelants
(Omega Pharma-Lotto) en Johnny Hoogerland (Vacansoleil DCM). Het peloton met op kop de mannen van Team Leopard
in dienst van hun voor titelverdediger Fabian Wegmann liet echter nooit begaan. Het was afzien voor Pieter in de
kopgroep en na ongeveer 100 kilometer koers werden de zes gegrepen. Hierop volgden nieuwe vluchtpogingen met
daarbij onder meer Johan Coenen en Sander Armee. 

In de afdaling na de laatste klim van de dag vormde zich vooraan een peloton van ongeveer 70 man en dat is veel volk
voor de finale van deze lastige koers. Een aantal sprinters ontbraken wel en niet-sprinter Jérôme - gelanceerd door Pieter
Jacobs - zat op kop en werd pas helemaal op het eind nog ingehaald door Degenkolb. Met Australiër Michael Matthews
op de 3de plaats werd Jérôme op het podium geflankeerd door de nummers 1 en 2 van het recentste WK bij de beloften.
Onze ploeg had knap gewerkt en had nog 7 man mee in de groep die spurtte voor de zege.

 

Baugnies op weg naar sterke uitslag maar opgehouden in finale

25 april 2011 - Liège-Bastogne-Liège (Bel., UCI World Tour)

Er werd veel nagedacht en gepraat over de juiste tactiek om Philippe Gilbert te verslaan in de laatste lenteklassieker van
2011, Luik-Bastenaken-Luik, maar tegen de sterke Waal was niets te doen. Phil boekte zijn 4de zege op rij en staat op
kop in de UCI WorldTour Ranking. Voor Topsport Vlaanderen - Mercator werd Jérôme Baugnies 35ste op 2'13" maar
onze specialist voor dit soort koersen zat na afloop in zak en as. Jérôme voelde zich heel goed in de wedstrijd en trok
onder meer over de Roche aux Faucons, op ongeveer 18 kilometer van de finish, vlot mee met de eerste grote groep.
Helaas werd hij diep in de finale op een heel slecht moment opgehouden door een val voor hem waardoor een heel mooie
uitslag aan hem voorbij ging. Vorig jaar was ik hier 23ste op 1’22” van Vinokourov en dit jaar had hij een nog betere
uitslag in de benen klonk het achteraf. Laurens De Vreese was voorbij de Roche aux Faucons nog in koers maar is niet
meer in de uitslag opgenomen. Nog verderop zagen we ook Pieter Serry nog over de Roche aux Faucons trekken.

 

La Flèche Wallonne (Bel., UCI World Tour)

21 april 2011 - La Flèche Wallonne (Bel., UCI World Tour)



21 april 2011 - La Flèche Wallonne (Bel., UCI World Tour)

Philippe Gilbert pakte gisteren in de Waalse Pijl nog maar eens een klassieker en is meer dan ooit de topfavoriet voor
zondag in Luik-Bastenaken-Luik. Zoals meestal in deze klassieker was het spannend wachten tot de laatste klim in Huy.
De muur stond propvol Gilbert-fans en die konden na de demonstratie van hun held een feestje bouwen. 

Topsport Vlaanderen - Mercator had Preben Van Hecke mee in de ontsnapping van de dag. Bij hem zaten Maxime
Vantomme (Kathusa), de Fin Matti Helminen (Landbouwkrediet) en de Pool Maciej Paterski (Liquigas). Na 2 kilometer
waren ze al weg en gedurende 180 kilometer reed Preben in de aanval. Bij de eerste doortocht in Huy hadden de
vluchters 17 minuten voorsprong. Preben werd als laatste van de 4 gegrepen en hield aan deze actie 0de bergprijs over.
Op 6 van de 9 hellingen was hij eerst boven, en met daaraan toegevoegd de eindzege in het bergklassement is dat goed
voor 3500! prijzengeld. 

Op 28 seconden van Gilbert werd Jérôme Baugnies onze eerste renner. Neo-prof Pieter Serry werd 47ste, Pieter Jacobs
98ste Geert Steurs 110de en Preben eindigde 129ste. 

Foto's van deze klassieker en van de Amstel Gold Race volgen nog.

 

Ploeg doet het goed, Gilbert wint voor het 2de jaar op rij

18 april 2011 - Amstel Gold Race (Ned., UCI World Tour)

Voor het tweede jaar op rij won Philippe Gilbert zondag de Amstel Gold Race. Na 260 kilometer met 32 klimmetjes
haalde hij het voor de Spanjaard Joaquin Rodriguez (Katusha) en de Australiër Simon Gerrans (Team Sky). Onze
mannen deden het behoorlijk goed, zo vertelde Hans De Clercq achteraf. 

Van in de start ging het razendsnel. Blijkbaar waren er veel gegadigden voor een ticket in de vlucht van de dag. Meer
dan 46 kilometers gingen eraan in het eerste wedstrijduur, het peloton lag dikwijls op een lang lint, en het duurde tot
kilometer 67 eer een groepje van 4 voorop geraakte. Bij ons had 4 man de opdracht om te proberen mee te gaan maar
dat was in de gegeven omstandigheden niet makkelijk. Eénmaal de vluchters weg keerde voor een tijdje de rust terug in
het peloton. Met nog 90 kilometer te gaan kwam er terug organisatie in het peloton. Op weg naar de Vrakelberg, helling
nummer 20, verschenen de mannen van Rabobank vooraan en toen er een breukje kwam in het peloton zag het er even
benauwd uit voor een aantal van onze renners die te ver achteraan zaten. Gelukkig liep alles nog terug samen toen het
vooraan weer even stil viel. 

De laatste van de vluchters werden gegrepen op een 30-tal kilometer van de finish. Op de Eyserbosweg ging het dan vol
gas en kregen we een groep van twaalf met alle favorieten vooraan. Pech was er kort voordien voor Pieter Serry die op
een wel heel slecht moment lek reed. Hij kon nog terugkeren en meekoersen in een peloton achter de eerste groep. Na
de Keutenberg kwam voor ons Jérôme Baugnies als eerste door en dat bleef zo tot op de finish in Valkenburg. Jérôme
werd 33ste op 2'23" van Gilbert. Na hem volgden Sander Armée (70ste op 4'19"), Pieter Serry (76ste op 5'54"), Geert
Steurs (80ste op 5'55") en Pieter Jacobs (81ste op 5'59") en Laurens De Vreese (95ste op 6'05"). Johan Coenen stapte
ziek uit koers.

 

Jelle Wallays mee voor verkenning WK-omloop Kopenhagen

15 april 2011 - Teamnieuws

De bondscoaches Carlo Bomans en Jean-Pierre Dubois (beloften) zullen op woensdag 27 en donderdag 28 april met Tom
Boonen, Philippe Gilbert en onze Jelle Wallays het parkoers van het WK op de weg in het Deense Kopenhagen
verkennen. De WK-wegrit van de profs wordt gereden op zondag 25 september, de beloften rijden op vrijdagnamiddag, 23
september. Jelle komt nog in aanmerking om bij de beloften U23 te starten. Meer info over het WK vind je op
http://www.copenhagen2011.dk/.

 

Casper’s 4de keer, Van Stayen 10de, G. Joseph in ontsnapping

15 april 2011 - GP de Denain Porte du Hainaut (Fra., 1.1)

Jimmy Casper won afgelopen donderdag in een massasprint de GP de Denain Porte du Hainaut. De Fransman van Saur
- Sojasun won daarmee voor de vierde keer in zijn carrière deze wedstrijd. Enkele minuten al na de start vormde zich op
aanstoken van Grégory Joseph een kopgroep van 5 met naast onze renner de Italiaan Giorgio Brambilla (De Rosa-
Ceramica Flaminia), Romain Mathéou (Saur-Sojausn), Will Routley (Team Spidertech-C1) et Steven Tronet (Roubaix Lille
Métropole). Tot 3'30" liepen ze uit, het peloton met de sprintersploegen hield alles verder onder controle en met minder
dan 20 kilometer te gaan kregen we een hergroepering. In de massaspurt werd Michael Van Staeyen 10de. 

Goed dat Grégory zich hier kon tonen want vanaf de Ronde van Qatar raakte de Brasschatenaar op de sukkel met de
nieren en verloor hij veel spiermassa. Pas in de Hel van het Mergelland, één dag voor de Ronde van Vlaanderen, stond
hij weer aan de start van een koers.



 

Hersenschudding en 2 breuken voor Pieter Vanspeybrouck

14 april 2011 - De Brabantse Pijl (Bel., 1.HC)

Gemengde gevoelens gisteren na afloop van de Brabantse Pijl. Op ongeveer 60 kilometer van de finish vormde zich een
kopgroep van 6. Uit de achtergrond wist enkel Philippe Gilbert nog de sprong naar voor te maken. In de finale raakte
Gilbert met Bjorn Leukemans voorop en in de spurt maakte Gilbert het af. Met Coenen, Armée, Baugnies, Serry en
Jacobs hadden we 5 man in het peloton achter de vluchters en dat was ok. 

Pech was er helaas voor Pieter Vanspeybrouck. Al na 8 kilometer was zijn koers over door een zware val. Het ging heel
snel op dat ogenblik en voor het ingaan van een bocht moet Pieter op zijn rechter-voorhoofd gevallen en doorgeschoven
zijn, dat bleek ook uit de schade aan de valhelm. Pieter was buiten bewustzijn en weet zelf niet meer hoe en wat
gebeurde. Zijn voorwiel bleek op 3 plaatsen gebroken. De eerste diagnose gisteren was hersenschudding. Pieter bleef in
het ziekenhuis te Leuven en vandaag, nadat de zwelling afgenomen was, werden 2 breuken vastgesteld: een breuk van
het jukbeen (en niet het strottenhoofd zoals we eerst hadden gemeld) en van de oogkas. Een operatie is niet nodig en
vandaag kon Pieter terug naar huis. Hij zal een 2-tal weken goed moeten rusten en vooral licht, tv, overdreven geluid en
zo moeten mijden. Voorlopig moet hij - door de blessures in het aangezicht - vloeibare en gemixte voeding gebruiken.
Walter Planckaert had Pieter aan de lijn en zal de situatie dag per dag bekijken. Hij verwacht dat de rustperiode een 2-tal
weken zal duren. Uit eigen ervaring benadrukte Walter het belang van die rust. Na een val in Parijs-Roubaix van 1976
was hij snel terug beginnen koersen en in de GP de Denain won hij zelfs, maar de gevolgen van te weinig rust heeft hij
toch nog een jaar lang moeten ondergaan. Hopelijk kunnen we Pieter terug in koersen opstellen vanaf halfweg mei,
besloot Walter. We wensen Pieter een spoedig herstel toe!

 

Sandy Casar wint, Sven Jodts in de aanval

13 april 2011 - Paris-Camembert (Fra., 1.1)

De Fransman Sandy Casar (Française des Jeux) heeft dinsdag Paris-Camembert gewonnen. Na 206 kilometer versloeg
hij vier medevluchters. De wedstrijd gaat van start op vlakke wegen en het venijn zit in de 2de helft: een stapel stevige
hellingen met als uitsmijter de lastige 'Mur des Champeaux'. 

Op het vlakke gedeelte kregen we een kopgroep van 3 met daarbij Sven Jodts. Het trio liep tot meer dan 6 minuten uit.
Na 3 hellingen, en met nog ongeveer 50 kilometer te gaan, waren de vluchters gegrepen, Sven had voordien een tijdje
alleen voorop gereden. Kort daarop vormde zich een kopgroep van 11 zonder volk van onze ploeg maar ook dat verhaal
ging niet door. Nieuwe groepjes vormden zich dan vooraan met telkens Sandy Casar erbij. De Fransman had een goede
dag en reed vanaf de zware slotklim even alleen op kop. Nog 4 man kwam terug maar Casar won overtuigend. Geert
Steurs was met een 28ste plaats op 50 seconden van de winnaar onze beste renner. Hij en Jarl Salomein zaten in een
groep die spurtte voor de 14de plaats. Preben Van Hecke was 53ste op 1'13", Laurens De Vreese 59ste op 1'49".

 

Bert Scheirlinckx in spurt met 2

09 april 2011 - Grand Prix Pino Cerami (Bel., 1.1)

Bert Scheirlinckx (Landbouwkrediet) heeft in een spurt met 2 de GP Pino Cerami gewonnen. Marco Marcato
(Vacansoleil-DCM) werd 2 en Ben Hermans werd 3de op 10 seconden van de winnaar. Een kopgroep van 6 kleurde de
koers. Met nog 60 kilometer te gaan viel de kopgroep uiteen. In het peloton was de jacht toen al volop bezig en de 6
werden snel gegrepen. Een actie van Martijn Keizer (Vacansoleil-DCM), Bert Scheirlinckx en Boy Van Poppel (United
Healthcare) zorgde voor een nieuwe kopgroep met 11 man aan boord. In de achtervolging moest onze ploeg aan het
werk maar vooraan zonderden 5 renners zich af. Na de laatste klim van de dag, met nog 10 kilometer te gaan, waren ze
vooraan nog met 3. Pieter Jacobs eindigde 30ste op 1'06" van de winnaar. Al onze renners reden de wedstrijd uit.

 

Cavendish wint na hectische finale

07 april 2011 - Scheldeprijs (Bel., 1.HC)

De Brit Mark Cavendish heeft gisteren in Schoten de Scheldeprijs gewonnen. In de massasprint - ontsierd door een
zware valpartij - haalde hij het voor de Rus Denis Galimzjanov (Kathusa) en de Wit-Rus Jevgeni Hutarovitch (La
Francaise des Jeux). Vrijwel meteen na de start kregen we een vroege ontsnapping van 5. De vluchters liepen tot
ongeveer 5 minuten uit. Tot op het plaatselijke parcours in Schoten, met daarin 3 passages op 1,7 kilometer kasseitjes
van de Broekstraat, kregen we een vrij geschiedenisloze wedstrijd. Dat die op een massaspurt ging eindigen was wel
duidelijk. Even onrust toen onder meer Geert Steurs en Michael Van Staeyen betrokken en/of opgehouden werden door
een valpartij maar de 2 verschenen weer heel snel in de eerste rijen van het peloton. De vluchters werden ongeveer 20
kilometer voor het einde gegrepen en niemand van de aanvallers raakte nadien nog weg. Hectisch en hard ging het dan
richting finish, goed positie innemen was alles behalve simpel. Laurens De Vreese (15de) en Michaël Van Staeyen



richting finish, goed positie innemen was alles behalve simpel. Laurens De Vreese (15de) en Michaël Van Staeyen
(17de) waren onze dichtste finishers.

 

Nick Nuyens wint, Stijn Neirynck out door val

05 april 2011 - Ronde van Vlaanderen (Bel., UCI World Tour)

De Ronde van Vlaanderen ging dit jaar hectisch en snel van start. Een groepje van vijf wist weg te geraken uit het
peloton maar toen waren we al een heel eind weg uit Brugge. Van de ploeg was niemand mee, spijtig maar het moet
hierbij ook wat meezitten en bij de pogingen die aan de ontsnapping vooraf gingen hebben onze renners goed
meegestreden. Lang duurde het niet voor de vluchters, want vanaf de Kwaremont voerde het peloton de snelheid op en
na de Paterberg waren ze allemaal bijgehaald. In die fase van de koers was het peloton uitgeengevallen in 2 stukken en
onze mannen zaten te ver naar achter gepositioneerd om mee te zijn bij de eersten. De Fansman Chavanel en enkele
andere renners waren intussen vooraan opgedoken en na de Molenberg reed Chavanel alleen op kop. 

Op de Haaghoek en meteen volgend daarop de Leberg trok Cancellara door na een tempoversnelling van Tom Boonen
en de Zwitser reed solo tot bij Chavanel. Verrassing van formaat: op de vesten in Geraardsbergen smolt de voorsprong
van het kopduo als sneeuw voor de zon en een eerste groep achtervolgers kwam op de muur aansluiten. Een groep van
een 12-tal renners met daarbij de topfavorieten zorgde vanaf dan voor een super spannend slot met aan het eind de zege
voor Nick Nuyens na een spurt met 3. Een eerste peloton volgde op 1'24" van de koplopers. 

In een peloton op meer dan 15 minuten hadden we Geert Steurs (73ste), Laurens De Vreese (74ste), Pieter Jacobs
(89ste) en Preben Van Hecke (97ste). Dominique Cornu en Steven Van Vooren eindigden verderop. Stijn Neirynck werd
slachtoffer van een valpartij en staat hierdoor voor een tijdje aan de kant. Onderzoek wees wel uit dat er aan de heup of
ribben niets gebroken of gebarsten is. Johan Coenen zal in zijn plaats woensdag de Scheldeprijs rijden. Jelle Wallays
blijft intussen nog een tijdje aan de kant met knieproblemen en wordt in de GP Pino Cerami vervangen door Steven Van
Vooren. En zo blijft onze ploeg in het sukkelstraatje van blessures zitten, veel renners die steeds voor een tijdje out zijn.
Van Kris Boeckmans hoorden we intussen dat hij nu tot 3 uur per dag traint, wederoptreden is nog steeds voorzien voor
1 mei.

 

Pim Lighthart wint, ploeg met 3 in top 20

03 april 2011 - Hel van het Mergelland (Ned., 2.1)

Traditioneel rijden we 1 dag voor de Ronde van Vlaanderen in Nederland de Hel van het Mergelland. Het parcours gaat
vanuit Eijsden door het Zuid-Limburgse Heuvelland en onze Limburgse Voerstreek. Met 27 hellingen is dit een zeer
lastige 1.1-koers, steeds gaat het bergop of bergaf op smalle en soms gevaarlijke wegen, het parcours gunt de renners
weinig of geen rust.

Na 1 van de 2 grote lussen vanuit Eijsden hadden we een kopgroep van 8 en op bijna 2 minuten een duo met Johan
Coenen en Benjamin Gourgue (Landbouwkrediet). De 2 achtervolgers kwamen na een lange en slopende achtervolging
heel dicht bij de 8 maar in het peloton zaten ze ook niet stil en even leek een volledige hergroepering in de maak. Net op
dat ogenblik maakte de Nederlander Martijn Keizer vanuit het peloton de sprong naar het duo met Johan en de 3 sloten
dan verderop aan bij de kopgroep van 8. In het grote peloton viel het dan een tijdje stil en de vluchters hadden terug 40
seconden. De samenwerking vooraan was niet echt goed en er werd continue gedemarreerd. Bij het binnenrijden van
Eijsden waren er nu nog 2 plaatselijke ronden van 6 kilometer te gaan en we hadden 2 koplopers: de Duitser Johannes
Fröhlinger (Skil-Shimano) en de Italiaan Filippo Savini (Colnago-CSF Inox). Achter hen hadden we een peloton van een
35-tal renners met voor ons naast Johan ook nog Sander Armée, Pieter Serry en Jérôme Baugnies aan boord. Al onze
renners toonden zich met acties in de achtervolging op het leidende duo dat pas op 2 kilometer van het einde gegrepen
werd. In de spurt ging de zege dan vlot naar de Nederlander Pim Lighthart (Vacansoleil). Pieter (13de), Johan (14de),
Jérôme (16de) en Sander (24ste) eindigden in dezelfde tijd als de winnaar. 47 renners reden de wedstrijd uit. Tim
Mertens, Sven Jodts en Stijn en Grégory Joseph waren daar niet bij. Tim koerste voor het eerst op de weg na 3 weken
piste in functie van dat WK vorige week, Sven komt nog maar net terug uit een periode van ziekte, Grégory reed lek op
een slecht moment en Stijn sukkelt momenteel wat met kwaaltjes. 

Sportdirecteur Hans De Clercq was alvast content van de dag. De actie van Johan Coenen in achtervolging op de 8 was
sterk en had meer kunnen opbrengen indien wat meer renners uit de achtergrond terugkeerden. Johan was even op de
sukkel met de rug na een val in Dwars door Vlaanderen maar daar werd na afloop van deze wedstrijd niets meer over
gezegd. Ook een moeilijkheid in deze koers was de plots zo warme temperatuur, tot 27°. Dat zijn de renners op dit
ogenblik van het jaar nog niet gewend.

 

Schitterend gestart maar het eindigt in mineur

01 april 2011 - KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC)

De KBC - Driedaagse De Panne - Koksijde was voor onze ploeg schitterend begonnen maar eindigde in mineur. Neo-
profs Laurens De Vreese en Jelle Wallays animeerden de eerste rit en Laurens hield er de leiderstrui in het



profs Laurens De Vreese en Jelle Wallays animeerden de eerste rit en Laurens hield er de leiderstrui in het
bergklassement aan over. Die trui werd in de 2de rit niet meer bedreigd en de eindzege in het nevenklassement was
bijna binnen maar in de korte rit van donderdag voormiddag liep het fout. Bijna 80 renners eindigden buiten tijd die
werden allemaal uit koers gezet. Vijf van onze renners waren erbij en Stijn Neirynck bleef alleen over. In de namiddag
reed hij als enige van de ploeg de tijdrit. Hij werd 27ste tegen de klok en 20ste in de eindstand. 

Met 181 waren ze dinsdag gestart en met 50 beëindigden ze 2 dagen later de tijdrit. Laurens had vooraf zijn zinnen gezet
op de rode trui van het bergklassement, goed wetende dat wanneer je die verovert in rit 1 de kans groot is dat je hem
behoudt tot het eind. Samen met Jelle Wallays glipte Laurens mee in een kopgroep van 8 en dan kon de strijd voor de
bergtrui beginnen. De Nederlander Pim Ligthart stak de eerst 2 op zak maar Laurens pakte er 6. De kopgroep was
intussen aangedikt tot 11 man, onder meer André Greipel was komen aansluiten, en in de achtergrond mengde ook
Steven Van Vooren zich in de debatten. Uiteindelijk kregen we in de finale nog 4 koplopers die net uit de greep van het
aanstormende peloton wisten te blijven. Greipel haalde het voor Westra en Moeravjev.

In de tweede rit kwam de bergtrui van Laurens niet in gevaar. De 5 renners in de kopgroep van de dag konden hem niet
bedreigen. De Rus Galimzyanov van Team Katusha won de rit in een masssaspurt, Pieter Vanspeybrouck was 30ste en
onze dichtste finisher. En dan volgde die korte voormiddagrit in de Westhoek en langs de Belgische kust. Het peloton
werd er in de open vlakte, door regen en wind, aan flarden gereden. De eerste 2 waaiers vonden mekaar terug en in De
Panne won de Italiaan Jacopo Guarnieri (Liquigas) de spurt. Met 56 bleven ze over, de rest van het peloton was buiten
tijd en werd door de commissarissen uit koers genomen. De ontgoocheling bij de renners en omkadering was enorm
groot en tegelijk was er ook begrip voor de beslissing. 

Stijn Neirynck was onze enige overlever van de korte rit. Op ongeveer 20 kilometer van de finish reed hij in de spits van
de wedstrijd zelfs even voor de rest van de groep uit. De broertjes Chavanel waren de eersten om bij hem aan te sluiten
en meteen daarna was er weer hergroepering. In de spurt werd Stijn 10de en zo was hij de eerste Belg die in deze editie
van de Driedaagse een top-10 plaats behaalde. In de namiddag was de hele ploegbus en begeleiding voor Stijn alleen,
enkele van de ploegmaats waren intussen al met de fiets huiswaarts vertrokken. Stijn werd verdienstelijk 27ste tegen de
klok en 20ste in de eindstand. Sebastien Rosseler lukte intussen de dubbelslag, hij won rit en eindstand. De Nederlander
Lieuwe Westra toonde zich 3 dagen lang maar kwam 6 seconden te kort en strandde op de 2de plaats.

In de korte voormiddagrit moest Jelle Wallays door kniepijn de strijd staken. De knie was al enkele dagen aan het
opspelen en in de selectie voor de Ronde van Vlaanderen is zijn plaats ingenomen door Geert Steurs.

 

Jelle Wallays vervangt Johan Coenen in Driedaagse De Panne

28 maart 2011 - KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC)

Jelle Wallays zal morgen starten in de KBC Driedaagse De Panne - Koksijde in de plaats van Johan Coenen. Johan
kwam vorige woensdag ten val in Dwars door Vlaanderen. Hij reed wel Gent - Wevelgem maar heeft te veel hinder, onder
meer aan de rug. Jelle en onze andere renners deden het goed in Gent-Wevelgem en hadden in het eerste peloton
kunnen zitten. Helaas waren Stijn Neirynck, Jelle Wallays en Preben Van Hecke betrokken of opgehouden door de
valpartij in het peloton na de heuvelzone.

 

De Ketele / Mertens 7de in ploegkoers

28 maart 2011 - Wereldkampioenschappen Piste – Apeldoorn (Nl.)

Op het wereldkampioienschap baanwielrennen in Apeldoorn reden Kenny De Ketele en Tim Mertens zondag de
ploegkoers: 200 rondjes, 50 kilometer met 10 sprints. Zevende zijn ze geëindigd, met zeven punten. Die scoorden ze in
de 3de en 6de sprint. Het goud ging net als in 2010 naar de Australiërs Cameron Meyer en Leigh Howard. Zij pakten
samen met de Tsjechen een ronde. De Nederlanders met Theo Bos en Peter Schep werden 3de.

Dominique Cornu was donderdag zesde geëindigd in de individuele achtervolging. Het goud ging naar de Australiër Jack
Bobridge. Twee dagen later reed Dominique al de E3 Prijs Harelbeke en morgen zet hij aan in de Driedaagse De Panne.

 

Twee toppers op hoogste schavotje van podium: Cancellara en Boonen

27 maart 2011 - E3 Prijs Harelbeke (Bel., 1.HC) en Gent - Wevelgem (Bel., UCI World Tour)

Het drukke weekend met de topklassiekers E3-Prijs Vlaanderen en Gent-Wevelgem zit er op. Twee kleppers namen
plaats op het hoogste schavotje van het podium, en dat belooft voor wat nog komen moet. Zaterdag in de E3-Prijs
Harelbeke kwam niemand nog maar in de buurt van de oersterke Fabian Cancellara en zondag in Gent-Wevelgem won
Tom Boonen de spurt van een uitgedund peloton. 

Cancellara volgde zichzelf op als winnaar zaterdag. De wedstrijd kende een snelle aanloop waardoor het lang duurde eer
we vluchters kregen die naam waardig. Er waren wel pogingen, en even was ook een groepje met Jérôme Baugnies weg
maar lang bleef dat nooit duren. Na de eerste van 12 hellingen, we zijn dan al meer dan 100 kilometer ver, raakten 8
renners voorop. Achter hen vormde zich een tweede groepje met daarbij Pieter Serry. Het groepje volgde op een



renners voorop. Achter hen vormde zich een tweede groepje met daarbij Pieter Serry. Het groepje volgde op een
gegeven ogenblik op 1'10" van de 8 en het peloton zat 1'50" verder. Het peloton verbrokkeld verder in meerdere groepjes
en op de Taaienberg werden de 5 gegrepen. Pieter Serry kreeg daar ook af te rekenen met mechanische problemen.
Cancellara had al die tijd eveneens een pak van die problemen gekend maar op de Oude Kwaremont begon hij aan een
indrukwekkende rush. Hij raapte alle tussenliggende groepjes op, liet een stapel renners achter, en zat met nog 16
kilometer te gaan alleen op kop van de koers. Een groepje van 4 met daarbij een schitterende Sep Vanmarcke spurtte
voor de resterende podiumplaatsen. Roelandts werd 2de, Goesev 3de. Voor ons zaten Baugnies (20ste) en Armée
(42ste) in het peloton dat spurtte voor de 16de plaats en wat verderop zaten Cornu - net terug van het WK
baanwielrennen en hier 61ste - Steurs, en Serry. 

Tom Boonen won voor de 2de keer in zijn carrière Gent-Wevelgem. Een peloton van geen 50 renners spurtte voor de
zege en Boonen haalde het voor Daniele Bennati (team Leopard Trek) en Tyler Farrar (Garmin-Cervélo). Ook hier werd er
snel gestart en duurde het even voor we een kopgroep kregen. Op initiatief van Thomas Voeckler was het zover na 52
kilometer. Vier renners sloten bij de Fransman aan en daarbij zat - jawel - weer Steven Van Vooren. Steven heeft een
abonnement op dit soort acties, hij zat dit jaar al in de aanval in de Omloop het Nieuwsblad, in Nokere Koerse en in rit 1
in de Ster van Bessèges. Tot 5 minuten liepen de 5 uit maar bij het aansnijden van de heuvelzone moesten 2 renners
vooraan de rol lossen. Bij de 2de beklimming van de Kemmelberg zat Voeckler vooraan alleen en was ook Steven
ingelopen maar een beetje verderop kregen we een volledige hergroepering. 

Voordien, bij de eerste beklimming van de Kemmelberg en daarop volgend de Monteberg, had zich nog een groep van 4
afgescheiden uit het peloton. Verderop dikte die groep aan tot 7 eenheden en daarbij zat Jelle Wallays. Mooi gezelschap
overigens rond Jelle: Gert Steegmans, Thor Hushovd, Baden Cooke, Georges Hincapie, Matthew Hayman en Geoffrey
Lequatre! Als laatste kwam Phillippe Gilbert nog naar voor maar kort nadien volgde de rest van het peloton en liep alles
in de achtervolging terug samen. Nadat Voeckler was ingelopen kregen we een nieuwe kopgroep, een kwartet met
Chavanel, Stannard en de ploegmaats Sagan en Bodnar (Liquigas). Ian Stannard was de laatste die helemaal aan het
eind van de wedstrijd overvleugeld werd door het spurtende peloton. Preben Van Hecke was op de 53ste plaats onze
eerste renner. Hij kwam aan samen met Lieuwe Westra en Thomas De Gendt op 2'42" van Boonen. Stijn Neirynck werd
57ste op 3'17" en Jelle Wallays was 77ste.

 

Nick Nuyens boekt mooie overwinning

24 maart 2011 - Dwars door Vlaanderen (Bel., 1.1)

Nick Nuyens won gisteren de 66e editie van Dwars door Vlaanderen. In een sprint met 2 klopte hij Brits kampioen
Geraint Thomas. Het achtervolgende peloton sloot op de finish aan bij de koplopers met Tyler Farrar als eerste. De 2
koplopers reden op 21 kilometer van de finish weg uit het peloton. Ze sloten aan bij Frédéric Amorison die als enige
vooraan overbleef van een ontsnapping van vier. De voorsprong van het trio schommelde gedurende 20 kilometer steeds
tussen 6 en 20 seconden maar terugkomen deed het peloton niet. Amorison moest diep in de finale bij een aanval van
Nuyens wel afhaken.

Onze mannen zaten in het daaropvolgende peloton op 10'20" van de winnaar. Pech was er geweest voor Jelle Wallays
die door een val op de Oude Kwaremont en daaropvolgend perikelen met de klikpedalen niet mee was in het eerste
peloton. Jelle was nochtans heel goed en reed na de wedstrijd nog 50 kilometer extra naar huis. Johan Coenen was in de
heuvelzone ook gevallen. Met De Vreese, Vanspeybrouck en Van Stayen hadden we bovendien renners aan de start die
vooral nog nood hebben aan extra competitie kilometers. De eerste 2 omdat ze door kwetsuren pas aan koersen toe zijn,
en Michael omdat hij anders tussen Nokere en de Driedaagse van De Panne geen competitie heeft. Zet die renners dan
in een peloton dat uit Parijs Nice of de Tirreno komt en dan weet je het wel. We hadden van onze renners graag wel
iemand mee vooraan gezien maar we panikeren absoluut niet vertelde Walter Planckaert achteraf. Kijk maar naar het
weekend hiervoor in Frankrijk waar we onder anderen met Pieter Jacobs nog in de finale van Cholet heel sterk gereden
hebben. We hadden dit voorjaar heel wat gekwetsten, zoals bijvoorbeeld nu nog steeds Kris Boeckmans (knie), die
intussen lichte trainingen kan doen en vermoedelijk rond 1 mei terug in competitie komt. Het loopt zo momenteel
allemaal wat moeilijker maar onze mannen slaan zich daar wel door.

 

België met Cornu achtste in ploegenachtervolging

24 maart 2011 - Wereldkampioenschappen Piste – Apeldoorn

Dominique Cornu vormde gisteren op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn ploeg met Gijs Van Hoecke,
Ingmar De Poortere en Jonathan Dufrasne voor de ploegenachtervolging over vier kilometer. In een tijd van 4:07.198 is
België achtste geworden en dat in een tijd die niet ver was van de 5de plaats. Niet slecht dus, en goed met het oog op
een mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Londen 2012. Australië won en moet het in de finale opnemen
tegen Rusland. Groot-Brittannië strijdt tegen Nieuw-Zeeland voor brons. Vandaag komt Dominique opnieuw op de baan,
nu voor de kwalificaties van de individuele achtervolging.

 

Thomas Voeckler wint, Van Hecke 175 kilometer in de aanval

20 maart 2011 - Cholet - Pays De Loire (Fra., 1.1)



Fransman Thomas Voeckler (Europcar) won vandaag in eigen land Cholet-Pays de Loire. Preben Van Hecke, gedurende
175 kilometer in de aanval plus winnaar van de bergprijs, en Pieter Jacobs met een uitval diep in de finale reden zich in
de kijker. Geert Steurs was 15de en onze dichtste finisher. 

Cholet-Pays de Loire ging over 200 kilometer met onderweg een 10-tal hellingen die in aanmerking komen voor de
bergprijs. Vanaf de eerste minuten van de koers kregen we een kopgroep en het peloton liet snel begaan. Met 9 waren
ze en voor ons was Preben Van Hecke erbij. De anderen vooraan waren Rafal Majka (SunGard-Saxo Bank), Frederik
Veuchelen (Vacansoleil), Cedric Pineau (FDJ), Jerome Cousin (Team Europcar), Jimmy Casper (Saur-Sojasun),
Johannes Fröhlinger (Skil-Shimano ), Armindo Fonseca (Bretagne Schuller) en Laurent Pichon (Bretagne Schuller). Tot
boven de 5 minuten liepen de vluchters uit en Preben pakte onderweg alle bergprijzen. Tot op 25 kilometer van de finish
wisten de vluchters voorop te blijven. Op minder dan 20 kilometer van de finish kregen we dan een ontsnapping van
Pieter Jacobs met bij hem Yuhiya Arashiro (Europcar). Met een handvol seconden voorsprong nam Pieter de laatste
helling van de dag voor zijn rekening. Uiteindelijk bleef hij vooraan alleen over en op minder dan 4 kilometer werd hij
gegrepen door het peloton. Meteen daarop ging Thomas Voeckler er vandoor en hij wist nog net uit de greep van het
peloton te blijven. Een reeks foto's vind je hier. 

Eén dag eerder was Lieuwe Westra de sterkste in de Classic Loire Atlantique. De Nederlander van Vacansoleil won solo
voor Bert Scheirlinckx (Landbouwkrediet) en de Fransman Yohan Cauquil (VC La Pomme-Marseille). Pieter Jacobs werd
hier 14de en Pieter Vanspeybroeck 26ste.

 

Steve Schets wint, Laurens De Vreese sterkste in kopgroep

20 maart 2011 - Handzame Classic (Bel., 1.1)

Vrijdag stond de eerste Handzame Classic op het programma. De ééndagkoers was tot vorig jaar één van de ritten in de
driedaagse van West-Vlaanderen. De wedstrijd werd gekleurd door een kopgroep van 4 die tot stand kwam na meer dan
een uur koers. Kess Heytens (An Post-Sean Kelly) raakte als eerste weg, Laurens De Vreese en de Duitser Grischa
Janorschke (Nutrixxion) en verderop nog Dirk Bellemakers (Landbouwkrediet) sloten aan en het kwartet was vertrokken.
Tot bijna 7 minuten liepen ze uit. Intussen begon het steeds harder te regenen en heel wat renners kregen last van de
koude. Met nog 25 kilometer te gaan leken de vluchters een vogel voor de kat. Laurens en Janorschke zetten echter
door en liepen opnieuw weer uit. Zij werden pas gegrepen op minder dan 6 kilometer van het einde. Laurens was met
overschot de sterkste man in de kopgroep. Weg geraken zat er in die laatste 5 kilometer niet meer in, we kregen een
massaspurt. Steve Schets won er verrassend voor Kenny Van Hummel en Nico Eeckhout, maar meteen na de streep
kwam de winnaar samen met heel wat andere renners ten val. Stijn Neirynck werd 10de, Jarl Salomein 17de, Stijn
Joseph 24ste en Sven Jodts 27ste. Jarl was één van de renners die vielen, gelukkig voor hem zonder veel erg.

 

Nieuwkomers in 2011: Jelle Wallays

16 maart 2011 - Teamnieuws

Nog één nieuwkomer moeten we voorstellen: Jelle Wallays. Drie seizoenen reed de West-Vlaming bij de beloften. Zijn
mooiste zege dateert van helemaal aan het eind van 2010 in Parijs-Tours maar daar gingen nog heel veel andere
schitterende prestaties aan vooraf. Jelle komt uit een sportief nest en pakte zijn carrière bij de jeugd aanvankelijk speels
aan. Nu heeft hij nog enorm veel groeimarge. Lees hier de bio van Jelle Wallays.

 

Steven Van Vooren vrijwel heel de dag in de aanval

16 maart 2011 - Nokere-Koerse (Bel., 1.1)

Gert Steegmans won vandaag Nokere Koerse. Na 196 kilometer koers was hij de snelste van het peloton. De
Nederlander Stefan van Dijk werd 2de. Zijn ploeg trok in de finale het hele pak op een lang lint. Steven Van Vooren was
onze man van de dag. 

Steven was er bij toen voorbij de Tiegemberg na een kleine 30 kilometer koers een groepje van 8 weg raakte. Verderop
vormde zich een groep van 15 man met de mannen van Omega Pharma op kop. Zij reden naar de 8 toe terwijl het
peloton op dat moment in verschillende groepen uiteen viel. Een eerste peloton volgde op een 20-tal seconden en met
nog 85 kilometer te gaan kregen we een hergroepering. Sander Armée die in een laatste groep verzeild geraakt was kon
ook nog terugkeren. Tien kilometer verder kregen we opnieuw een kopgroep van eerst 7 maar verderop 10 man en
opnieuw was Steven onze man in de spits van de wedstrijd. Andere namen in de kopgroep waren De Haes (Omega
Pharma-Lotto), Van Keirsbulck (Quick Step), Guesdon en Ladagnous (Française des Jeux), Goris (Verandas Willems) en
Stubbe (Donckers Koffie). Bij het ingaan van de laatste lokale ronde werden de vluchters allemaal ingelopen. Diep in de
finale was er nog een poging van Johan Coenen. Laurens De Vreese was met zijn 25ste plaats de eerste Topsport
Vlaanderen - Mercator pion.

 



Kruopis (Landbouwkrediet) wint massaspurt, Van Staeyen negende

14 maart 2011 - Omloop van het Waasland (Bel., 1.2)

De Litouwer Aidis Kruopis (Landbouwkrediet) won zondag in Stekene de Omloop van het Waasland (1.2) gewonnen. In
de massaspurt haalde hij het voor Stefan van Dijk en Timothy Dupont (Jong Vlaanderen - Bauknecht). Onderweg waren
er wel ontsnappingspogingen met onder meer Steven Van Vooren en verderop Johan Coenen en Pieter Vanspeybrouck
maar de snelheid lag zo hoog dat we zoals verwacht een massaspurt kregen. Michael Van Staeyen werd 9de.

 

Niet Topsport Vlaanderen - Mercator maar Jonas Van Genechten wint

14 maart 2011 - Kattekoers (Deinze-Ieper) (Bel., 1.2)

Jonas Van Genechten, de jonge renner van Wallonie Bruxelles-Credit Agricole die in Kuurne-Brussel-Kuurne voor de
verrassing zorgde met zijn 5de plaats, won gisteren tussen Deinze en Ieper de Kattekoers. Hij was de snelste van een
groepje van 12.

De wedstrijd kende een geanimeerd verloop en onze ploeg was daarbij zeer gedreven, we zaten zeer goed in de koers.
Zo hadden we na een eerste doortocht over de Kemmelberg met Sven Jodts, Jarl Salomein, Pieter Serry en Jelle
Wallays 4 man in de kopgroep. In de finale vormde zich in schuifjes een zoveelste kopgroep met opnieuw Pieter Serry
en Jérôme Baugnies en later weer Jelle Wallays. Pieter en Jérôme raakten voorop in de slotkilometers maar helaas was

de verstandhouding niet goed. De andere renners uit de kopgroep konden nog weerkeren met het gekende gevolg.
Sportdirecteur Hans De Clercq was na afloop dan ook diep ontgoocheld en kwaad. 

Aan iedereen om lessen te trekken uit wat gebeurde, dit kan in de toekomst uiteraard niet meer herhaald worden. En een
toestand als deze maakt dus ook deel uit van de opleiding die we bij Topsport Vlaanderen - Mercator bieden aan jong
talent. Of zoals ze dat in het Engels mooi kunnen verwoorden: growing up in public.

 

Nieuwkomers in 2011: Laurens De Vreese

09 maart 2011 - Teamnieuws

De vijfde van zes nieuwkomers die we uitgebreid voorstellen is Laurens De Vreese. Door een knieblessure die de kop
opstak tijdens de trainingsstage in Calpe halfweg januari, stond hij een tijdje aan de kant. Vandaag in Wanzele reed
Laurens zijn eerste koers van dit seizoen. In het peloton reed hij de wedstrijd uit.

Met een zege in de Omloop het Nieuwsblad in 2009 raakte de carrière van Laurens De Vreese in een stroomversnelling.
In 2010 reed hij voor Beveren 2000 en met zeges in topkoersen, schitterende ereplaatsen en veel regelmaat wist hij zich
snel zeker van een plaatsje bij de profs in 2011. Laurens werd onder meer Belgisch kampioen, was 7de op het WK, en
eindwinnaar van de Lotto Topcompetitie. Volledige bio vind je hier.

 

Caethoven wint, Pieter Jacobs, Jelle Wallays en Kenny De Ketele in goede
ontsnapping

09 maart 2011 - Wanzele (Bel.)

Steven Caethoven won vandaag in het Oost-Vlaamse Wanzele de eerste Belgische kermiskoers van het seizoen. De
wedstrijd ging over tien ronden van elk 17 kilometer. Na 30 kilometer kregen we een kopgroep van 13 en 11 man daarvan
bleef vooruit tot aan de finish. Voor Topsport Vlaanderen waren Pieter Jacobs, Jelle Wallays en Kenny De Ketele mee.
De kopgroep viel uiteen in 2 groepjes en bij de zes die voor de zege spurtten pakte Pieter Jacobs de 5de plaats.
Caethoven won dus, voor Klaas Lodewyck en Kurt Hovelynck. Jelle werd 9de op 28 seconden en Kenny 11de op 58
seconden. Michael Van Staeyen won de spurt van het peloton voor de 12de plaats. Goed gewerkt en goed meegekoerst
was het besluit van sportdirecteur Hans De Clercq. Een opsteker was er ook voor Pieter Vanspeybrouck en Laurens De
Vreese. Zij reden hun eerste koers van het jaar nadat ze in januari uitvielen met kniekwetsuren en alle 2 reden ze zonder
probleem de wedstrijd uit in het peloton. Enkel Tim Mertens stapte enkele ronden voor het einde af omwille van last aan
de nek.

 

Team RadioShack heerst en controleert, 3 dagen lang

07 maart 2011 - Driedaagse van West-Vlaanderen (Bel., 2.1)

Van vrijdag tot zondag koersten onze mannen in de Driedaagse van West-Vlaanderen. De korte rittenwedstrijd begon
voor het eerst sinds 2004 weer met een proloog die gereden werd gereden in de schaduw van het Casino van



voor het eerst sinds 2004 weer met een proloog die gereden werd gereden in de schaduw van het Casino van
Middelkerke en dat over 7 kilometer. Team Radioshack heerste van proloog tot slotrit! De eindzege ging naar de Nieuw-
Zeelander Jesse Sergent en de basis daarvoor legde hij in de proloog. Met Rosseler op 2 en Bewley op 3 vulde
Radioshack het podium en dan hadden ze nog Kwiatkowski op de vijde plaats. Dominique Cornu werd 34ste. 

Zaterdag stond de rit van Brugge naar Bellegem op het programma. Via de beruchte kasseistrook van Kanegem en over
de Tiegemberg trok het peloton naar Bellegem voor nog eens drie plaatselijke ronden van elk ongeveer 18 kilometer. Bij
een 2-tal lange vluchten was er geen volk van Topsport Vlaanderen - Mercator mee. De laatste vluchters werden diep in
de finale gegrepen en de rit eindigde met een massaspurt op een hellende aankomststrook. Keukeleire (Cofidis) begon er
al aan op 400 meter van de finish en de Duitsers Degenkolb en Wagner gingen er nog over. Michael Van Staeyen
eindigde 20ste, Sven Jodts 21ste. 

De slotrit op zondag ging van Nieuwpoort naar Ichtegem met beklimmingen van de Rodeberg, Monteberg en
Kemmelberg. Van bij de start speelde de stevige wind hier een belangrijke rol en het peloton scheurde. Na 30 kilometer
koers kregen we zo een groep van 21 man vooraan en dit bleek meteen al de beslissende vlucht. Mee vooraan voor
onze ploeg was Jarl Salomein. Ook mee vooraan was veel volk van Radioshack en zij hielden alles onder controle voor
hun leider. Niemand raakte weg en Niko Eeckhout won de milimeterspurt voor Casper. Jarl Salomein werd knap 7de in
de rit en 14de in de eindstand. En de eindzege ging dus naar Jesse Sergent.

 

Frederic Amorison klopt Pieter Serry in de spurt

06 maart 2011 - De Vlaamse Pijl (Bel., 1.2)

Pieter Serry werd zaterdag na Frederic Amorison tweede in de Vlaamse Pijl, een 1.2-koers met start en aankomst in
Harelbeke. De 2 waren op 6 kilomter van de finish ontsnapt uit een groep van 6. Die groep kwam al na 50 kilometer
wedstrijd tot stand, tijdens de passage op de Oude Kwaremont en meteen daarna de Paterberg. Amorison zette aan,
Pieter en Zico Waeytens gingen mee en verderop sloten Sean De Bie, Nicolas Vereecken, Eliot Lietaer en Olivier Pardini
aan. Vereecken moest er 30 kilometer verder dan weer af. 

De 6 overgebleven vluchters werkten goed samen en reden zo 100 kilometer in de aanval. Toch bleef hun maximale
voorsprong al die tijd steeds onder de 2 minuten. In de finale kwam het peloton nog terug tot op 38 seconden. Met nog 6
kilometer te gaan probeerde Pieter alleen weg te geraken maar Amorison raakte hij niet kwijt. In de spurt haalde de
renner van Landbouwkrediet het vlot voor Pieter en op 20 seconden werd De Bie 3de.

 

Duitser Dominic Klemme van team Leopard-Trek won

03 maart 2011 - Le Samyn (Bel., 1.1)

Dominic Klemme (team Leopard-Trek) won woensdag tussen Frameries en Dour de GP Samyn, wedstrijd van categorie
1. De 24-jarige Duitser haalde het voor Kevin Ista (Cofidis). Voor onze ploeg was dit een koers om snel te vergeten. We
reden steeds achter de feiten aan, hadden nooit iemand mee in de ontsnappingen. Bij onze selectie zaten wel 
Kenny De Ketele en Tim Mertens die zich voorbereiden op het piste WK eind deze maand in Apeldoorn en Michael Van
Staeyen die met het oog op de Driedaagse van West-Vlaanderen nog wat kilometers kwam doen nadat hij in Kuurne
Brussel Kuurne uitgeschakeld was door een val.

 

Nieuwkomers in 2011: Sven Jodts

02 maart 2011 - Teamnieuws

De vierde van zes nieuwkomers die we uitgebreid voorstellen is Sven Jodts. Ook een kustjongen, maar uitgeweken naar
het Oost-vlaamse Aalter. Zijn debuut ging niet onopgemerkt voorbij. Zo is het momenteel nog steeds niet helemaal zeker
op hij nu eerste of tweede werd in de slotrit van de Ster van Bessèges en kort na die koers werden hij en partner Maaike
trotse ouders van dochter Noa. Je leest er hier alles over.

 

Christopher Sutton wint, Armée sterke aanvaller, Van Staeyen viel

28 februari 2011 - Kuurne-Brussel-Kuurne (Bel., 1.1)

Kuurne-Brussel-Kuurne werd gisteren in een massasprint gewonnen door de Australiër Christopher Sutton van Team
Sky. Geen top 10 voor Topsport Vlaanderen - Mercator echter, onze spurters Michael Van Staeyen en Gregory Joseph
waren er om uiteenlopende redenen niet meer bij. Grégory had vrijdag al ziek afgemeld en in zijn plaats was Preben Van
Hecke opgetrommeld. En Michaël raakte betrokken in de valpartij op weg naar de Oude Kwaremont, ook Stijn Devolder
was hier één van de slachtoffer. Aan de Kwaremont moest Michael nog van fiets wisselen en hij bleek hard geraakt te
zijn aan het been. Hij is dan gewoon naar Kuurne gereden en zal woensdag extra koerskilometers rijden in Le Samyn, dit
alles met het oog op de Driedaagse van West-Vlaanderen volgend weekend. Pech want wanneer je de uitslag er op



nakijkt had een top 10 hier zeker mogelijk geweest, stelde Walter Planckaert achteraf. 

Een knappe koers zagen we van Sander Armée. Hij zorgde samen met Matthieu Ladagnous (La Française des Jeux)

voor de 2de vlucht van de dag. De eerste vlucht was na een 40-tal kilometer uit de wedstrijd genomen omdat ze het rode
licht van een gesloten overweg negeerden. Het duo raapte de Brit Andrew Fenn (An Post–Sean Kelly team) op die eerder
gelost was uit kopgroep 1 en dus niet uitkoers genomen was. Het trio liep tot 4'25" uit op het peloton en op de
Kanarieberg werd Fenn opnieuw gelost. Met nog 60 kilometer te gaan, op de kasseien van de Varentstraat, kwamen 7
renners aansluiten bij het duo op kop en de nieuwe groep van 9 had op dat moment 1'32" voorsprong op een eerste
peloton. Daarop volgde een hergroepering in 2 fasen: eerst liep alles weer samen achter de kopgroep en op 33 kilometer
van de finish werd ook die weer gegrepen. Hoe dan ook, met Sander hadden we iemand vooraan die lang kan
standhouden en goed was op de hellingen, en dat terwijl hij de dag voordien in de Beverbeek Classic ook al hard gewerkt
had voor de ploeg. 

Vanaf dan werd duidelijk dat een massaspurt er zat aan te komen. Verschillende renners probeerden nog weg te
geraken, daarbij ook Pieter Jacobs en diep in de finale Tom Boonen, maar in Kuurne werd er dus gespurt. Stijn Neirynck
was onze dichtste finisher, hij werd 14de. Verderop hadden we op de 23ste plaats Jarl Salomein en de 35ste Pieter
Serry. Walter Planckaert toonde zich achteraf heel tevreden over onze jeugd, hier en in vorige koersen.

 

Sebastian Langeveld wint, Steven Van Vooren 145 kilometer in het offensief

27 februari 2011 - Omloop Het Nieuwsblad (Bel., 1.HC)

De Nederlander Sebastian Langeveld heeft gisteren in een spurt met 2 de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Juan
Antonio Flecha, de winnaar van vorig jaar, strandde op de 2de plaats. Na de koplopers was de verbrokkeling groot. Een
eerste grote groep eindigde op 5'05" en spurtte voor de 13de plaats. Onze eerste renners eindigden in een tweede groep
op meer dan 10 minuten. 

Koersen in het voorjaar is dikwijls synoniem voor koersen in het slechte weer, in de regen, wind en koude. Voeg daarbij
een loodzwaar parcours met hellingen en kasseien en dan weet je dat het een zware klus gaat worden. Het weerhield 8
moedigen niet om in de aanval te trekken. Al bij de eerste aanval van de dag waren er daarvan 3 weg en Steven Van
Vooren zat erbij. Daarmee was wat zeker moest lukken al een feit: mee zijn in de goede vlucht. Een beetje verder dikte
de groep aan tot 5 en aan kilometer 20 waren ze met 8. Steven Van Vooren hield zo woord, want hij had al aangekondigd
dat hij zich wilde tonen in deze koers. Tot 8'20" liepen de vluchters uit. Op en rond de Taaienberg, waar ook het peloton
helemaal scheurde, werden ze in schuifjes gegrepen. Steven reed ruim 145 kilometer in het offensief. Pieter Jacobs
(48ste), Jelle Wallays (55ste) en Johan Coenen (64ste) eindigden in een 2de peloton op meer dan 10 minuten van de
winnaar. Geert Steurs en Dominique Cornu eindigden verderop. Zeker voor neo-prof Jelle Wallays is dit ok, hij heeft er
amper een halve trainingsstage in Calpe op zitten na griep en toonde in deze 'kleine Ronde van Vlaanderen' zijn aanleg
voor dit werk.

Binnenkort volgen nog foto's van deze Omloop Het Nieuwsblad

 

Verbist wint, ploeg ontbreekt in grote ontsnapping

27 februari 2011 - Beverbeek Classic (Bel., 1.2)

Evert Verbist (Veranda's Willems-Accent) won gisteren in het Limburgse Hamont-Achel de Beverbeek Classic, een
wedstrijd van categorie 2 voor eliterenners en beloften. In een spurt met 2 liet hij Dries Hollanders achter zich. Het
peloton spurtte voor de 3de plaats en Sven Jodts haalde het met wel 5 tot 10 fietslengtes voor. De 2 koplopers waren de
overlevers van een vlucht van 18.

Naast onze ploeg waren Landbouwkrediet en Veranda's Willems-Accent de continentale profploegen die van start gingen
in deze wedstrijd. Daarnaast waren er nog 12 continentale ploegen en 14 club teams. Na meer dan een uur koers kregen
we een kopgroep van 18 renners maar Topsport Vlaanderen - Mercator was vooraan niet vertegenwoordigd. In de kortste
keren hadden ze een minuut en vanaf dan was het werken geblazen in het peloton. Gevolg was dat de voorsprong nooit
opliep tot meer dan 1'30" en dat de vluchters dus binnen schot bleven maar ook dat onze ploeg en een paar anderen
langzaam maar zeker hun krachten aan het opsouperen waren. Indien in een groep van 18 de meesten goed
samenwerken dan doet iedereen individueel niet zoveel kopwerk en dat is heel wat anders dan in een groepje van
bijvoorbeeld 5 of 6 man of zo. Daarom ook was deze situatie niet makkelijk en in de 2 laatste lokale ronden was het alle
hens aan dek. Twee renners bleven vooraan over en het peloton strandde op een 100-tal meters. Jammer want door
deze collectieve fout ontglipt ons een vrijwel zekere spurtzege, aldus nog Hans.

Nog even iets over de winnaar Evert Verbist die deze wedstrijd ook in 2006 won. Evert reed in die periode 2 jaar voor
onze ploeg en zette nadien een stapje terug maar is nu als prof aan de slag bij Veranda's Willems-Accent.

 

Ploegvoorstelling Topsport Vlaanderen - Mercator te Brugge

25 februari 2011 - Teamnieuws



25 februari 2011 - Teamnieuws

Donderdagavond 24 februari werd Topsport Vlaanderen - Mercator voorgesteld aan pers en sponsors. De bijeenkomst
ging door in Hotel Weinebrugge. In de loop van het vorige seizoen verlengde Mercator het sponsorcontract met het team
van Christophe Sercu met minstens twee jaar en de naam van de ploeg blijft zo zeker tot eind 2012 Topsport Vlaanderen
– Mercator. Alle info over de nieuwe en gebleven renners, de omkadering en de sponsors vind je op deze website.
Binnenkort volgen nog filmpjes en foto's over deze ploegvoostelling. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om
de nieuwe tourbus te showen. De vorige, meer dan 13 jaar oud, was dringend aan vervanging toe. Wat nu in de plaats
komt mag gezien worden: een tot tourbus omgebouwde vrachtwagen met uitschuifbare wanden, een mooie zithoek, 2
douches enz. Ook hiervan volgen snel foto's online.

 

Nieuw Belgisch record in de ploegenachtervolging

21 februari 2011 - UCI Track Cycling World Cup 4, Manchester

Tim Mertens zat afgelopen weekend in de nationale selectie van pistiers die naar Manchester trok voor de 4de manche
van de wereldbeker. Samen met Ingmar De Poortere, Jonathan Dufrasne en Gijs Van Hoecke reed hij er zondag de 4
kilometer ploegenachtervolging. Het kwartet werd 8ste en zette een schitterende tijd neer: 4:06.718, goed voor een
Belgisch record. De nieuwe besttijd is bijna 2 seconden sneller dan het 2 jaar oude record op naam van Cornu, De
Poortere, Steels en Vlasselaer twee jaar geleden.

 

Aanvaller Serry 2de in eindstand strijdlust (Oman), Armée 22ste in eindstand Algarve

21 februari 2011 - Tour of Oman (Oma., 2.1) & Volta ao Algarve (Por., 2.1)

De laatste rit van de Ronde van Oman was zoals verwacht weer een kluif voor de spurters. Mark Cavendish was deze
keer de snelste terwijl Robert Gesink het eindklassement definitief op zak stak. Stijn Neirynck wist in de spurt de 9de
plaats te pakken. De Sloveen Marco Kump (Geox) wint het strijdlustklassement hoewel onze Pieter Serry nog een
aanval op die leiderspositie in petto had. Pieter zat mee in de vlucht van de dag maar de Geox-ploeg had met Daniele
Ratto een rap mannetje mee en die pakte de 2 tussenspurten onderweg. Tweede dus voor Pieter in dat klassement en
hoe dan ook opnieuw een straffe koers gereden! In het eindklassement werd Pieter 23ste. Twintig foto's van deze
wedstrijd en nog extra fotomateriaal van de Ronde van Qatar werden intussen toegevoegd aan onze site. 

In de Ronde van de Algarve wachtte Sander Armée zondag de afsluitende tijdrit over 17,2 kilometer waarin hij zijn 14
plaats in de stand moest verdedigen. Geen makkelijke klus voor Sander, hij werd 54ste in de uitslag en zo 22ste in de
eindstand op 2'14" van eindwinnaar Tony Martin. De Duitser was ook winnaar van de tijdrit. Mooi ook is hier de 2de
plaats van Jarl Salomein in het bergklassement.

 

Win een plaats in ons vip-busje tijdens de Omloop Het Nieuwsblad

20 februari 2011 - Sponsornieuws

Als hoofdsponsor van Topsport Vlaanderen - Mercator heeft Mercator Verzekeringen een vip-busje gereserveerd voor de
Omloop Het Nieuwsblad. In dit vip-busje maak je de koers van dichtbij mee. Doe nu mee met onze wedstrijd en win een
plaats in het vip-busje van Topsport Vlaanderen - Mercator in de Omloop Het Nieuwsblad. Los 3 wedstrijdvragen op en
mail je antwoorden voor 23 februari. De vragen en meer info vind je hier: http://www.mercator.be/nl/wielerploeg

 

Salomein en Coenen aanvallers, Cummings (rit 3) en Greipel (rit 4) winnaars

19 februari 2011 - Volta ao Algarve (Por., 2.1)

De Duitser André Greipel bezorgde Omega Pharma-Lotto vandaag waarvoor hij aangetrokken was: een overwinning.
Greipel won rit 4 in de Ronde van de Algarve in een massasprint. In de stand staat de Brit Steven Cummings (Team
Sky) aan de leiding voor Alberto Contador. Cummings won vrijdag rit 3 met aankomst na 2,7 kilometer bergop.
Schitterend was hier de 11de plaats van Sander Armée op slechts 20 seconden van de winnaar. Sander was hiermee
zelfs eerste Belg en kwam in de stand op plaats 14 op 38 seconden van de Cummings. 

Ook leuk is de 2de plaats van Jarl Salomein in het bergklassement. Die punten pakte door mee te gaan in de vlucht van
de dag tijdens rit 3. Met 6 waren ze aanvankelijk, na 12 kilometer koers gingen ze ervandoor. Na een ontsnapping van
150 kilometer werden vier overgebleven vluchters gegrepen. Jarl won 2 van de 3 bergprijzen. Johan Coenen zat na
eerder aanvalswerk in rit 2 opnieuw in de kopgroep van rit 4. Helaas hebben ze hier geen trui voor de meest strijdlustige.

 



Robert Gesink wint er 2 en voert klassement aan, Van Hecke in aanval

19 februari 2011 - Tour of Oman (Oma., 2.1)

De Nederlander Robert Gesink (Rabobank) heeft de macht gegrepen in de Ronde van Oman. Gisteren won hij de rit met
aankomst bergop op "the Green Mountain" en vandaag pakte hij in de tijdrit over 18,5 kilometer zijn 2de zege. Gesink
verstevigde zo zijn leidersplaats in het klassement. De Rabobank-ploeg boekte zo haar 4de succes in deze ronde en
met de vlakke slotrit van morgen voor de boeg kan daar met de snelle Theo Bos in de rangen nog wel wat bij komen. 

In de rit van vrijdag kregen we na een 40-tal kilometer een kopgroep van 7 met daarbij Preben Van Hecke. Bij hem zaten
Marko Kump, Tomas Vaitkus, Kevin Van Impe, Matthieu Ladagnous, Koen de Kort en Mark McNally. Op
heuvelachtigere wegen en in temperaturen die flirtten met de 30 graden ging het richting Groene Berg met een
voorsprong die toch nooit boven de 3 minuten was geweest. Het peloton, of alvast deel 1 daarvan want er was een breuk
geweest, behield de controle dus. De vluchters werden gegrepen zo'n 10 kilometer voor de klim. Pieter Serry, nog steeds
in de trui van meest strijdlustige, kon hier zijn huidige klimconditie testen en werd 27ste op 5'21" van Gesink. Na afloop
moest hij zijn leiderstrui wel laten aan Mario Kump, die was vandaag mee in het groepje Van Hecke en zat ook
donderdag al in de aanval. In de stand kwam Pieter terecht op plaats 25 en in de tijdrit hield hij mooi stand want hij bleef
op die 25ste stek.

 

Gilbert en Degenkolb winnaars, Coenen in de aanval

17 februari 2011 - Volta ao Algarve (Por., 2.1)

Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) heeft woensdag rit 1 van de Ronde van de Algarve gewonnen. Op een helling in
de slotkilometer wist Gilbert het peloton te verschalken. Achter hem won Ciolek de spurt voor de 2de plaats voor
Gilbert's ploegmaat André Greipel. De 2de rit, toch al over 186.5 km., ging naar de Duitser John Degenkolb van HTC-
Highroad. Na bijna 40 kilometer wedstrijd kregen we hier een kopgroep van 4 met daarbij Johan Coenen en Thomas De
Gendt, sinds dit jaar bij Vacansoleil. Tot 4 minuten liep het kwartet uit en Thomas pakte onderweg de tussenspurten en 2
bergprijzen. Bijna 100 kilometer bleven de vluchters vooruit, en toen ze gegrepen waren bleven er nog steeds 60
kilometer te gaan. Er volgde nog een solo-vlucht maar de sprintersploegen behielden de controle. Morgen in rit 3 krijgen
we een aankomst bergop.

 

Goss en Bos winnen, Serry nog steeds in trui strijdlust

17 februari 2011 - Tour of Oman (Oma., 2.1)

Matthew Goss heeft woensdag rit 2 in de Ronde van Oman gewonnen. De Australiër van HTC-Highroad haalde het in de
massasprint en nam de leiding in de stand over van de Nederlander Theo Bos. Op een korte steile klim halfweg de rit
brak het peloton in 2 stukken en Bos zat in het 2de peloton van iets meer dan 50 renners. Die groep kwam binnen met
meer dan 10 minuten achterstand. Stijn Neirynck, Pieter Serry, Preben Van Hecke, Jelle Wallays en Kenny De Ketele
zaten in de eerste groep. Pieter kon hierdoor zijn mooi klassement behouden, 4de op 7 seconden van de leider. Stijn
deed het ook knap, hij zat in het vijftal dat tekende voor de vlucht van de dag en op de klim werd bijgehaald. Donderdag
dan stond Theo Bos er weer terug met zijn 2de succes in deze Tour of Oman. Gelanceerd door ploegmaat Graeme
Brown won hij de massaspurt. Michael Van Staeyen werd 11de en in de stand neemt Matthew Goss door
bonificatieseconden wat meer voorsprong. Pieter heeft nog steeds de trui van de strijdlust, die hij kreeg na zijn
ontsnapping in rit 1. Morgen krijgen de renners een finish bergop voorgeschoteld, 'Green Mountain' is 5.8km lang en heeft
een gemiddeld stijgingspercentage van 10.3. Dit zal Pieter en andere liefhebbers van dit werk zeker inspireren.

 

Nieuwkomers in 2011: Pieter Serry - hij pakt meteen 2 truien in Oman

16 februari 2011 - Tour of Oman (Oma., 2.1)

Theo Bos pakte gisteren de eerste rit in de Tour of Oman. De Nederlander van Rabobank zette van ver aan in de
massaspurt en versloeg Mark Cavendish en Roger Kluge. De rit ging over 158 kilometer en gedurende bijna 120 daarvan
reed een trio in de aanval. Bij de 3 zat voor ons Pieter Serry de anderen waren de Est Tanel Kangert (Astana)en de Brit
Mark McNally (An Post-Sean Kelly). Al onze renners beëindigden de rit in het peloton. 

Het aanvalswerk leverde Pieter na afloop van de rit 2 leiderstruien op: de witte trui van beste jongere en die van de
strijdlust. Enkele kilometers voor de finish werden de vluchters gegrepen. Pieter is dit jaar neo-prof en nieuw in onze
ploeg. Bij de beloften bleken zijn klimmerscapaciteiten en daarover lees je meer in zijn bio op deze website, ook
vandaag toegevoegd. Pieter is daarmee de 3de nieuwkomer die we uitgebreid voorstellen. In Oman gaat hij zich nu koest
houden tot vrijdag, wanneer het ook daar stevig bergop gaat.

 

Nieuwkomers in 2011: Jarl Salomein



Nieuwkomers in 2011: Jarl Salomein

16 februari 2011 - Teamnieuws

De tweede van zes nieuwkomers die we uitgebreid voorstellen is Jarl Salomein. Jarl Salomein is een kustjongen die zijn
doorbraak kende in zijn 3de jaar bij de beloften. Hij pakte uit met mooie zeges in de Franse kasseiklassieker Circuit du
Pévèle en de Omloop het Nieuwsblad, en viel op door zijn regelmaat. Jarl is een rappe renner die graag koerst over de
kasseien. Een operatie vertraagde zijn opbouw naar 2011 maar in de eerste rit van de Ster van Bessèges wist hij toch
meteen 10de te worden. Volledige bio vind je hier.

 

Ereplaats voor Michael Van Staeyen

12 februari 2011 - Tour of Qatar (Qat., 2.1)

Mark Renshaw won donderdag de vierde rit in de Ronde van Qatar. De sprinter van HTC-Highroad, die meestal optreed
als locomotief voor Marc Cavendish, won de sprint van een peloton van ... renners en nam dankzij bonificatieseconden
de leiderstrui over van Heinrich Haussler. Na 3 dagen van intensief koersen was deze rit wat rustiger begonnen, maar
eens de wind in de zij ging het toch weer 'vol gas'. Preben Van Hecke was mee in een kopgroep van 19 die met nog 18
kilometer te gaan werd ingelopen. Maarten Tjallingii, die ook in die kopgroep zat, ondernam nog een solo-poging en werd
op zeven kilometer voor het einde ingerekend. Na een felle finale bleven ze vooraan met ongeveer 25 man over om te
spurten voor de zege en daar zat Jelle Wallays nog bij. Hij werd knap 20ste op 3 secondjes van de winnaar. Pieter Serry
was 32ste op 43 seconden. 

De slotrit van vrijdag ging naar de Italiaanse neo-prof Andrea Guardini van Farnese Vini. In een massasprint haalde hij
het voor zijn landgenoot Chicchi en de Nederlander Theo Bos. De eindzege van de Ronde van Qatar is voor Mark
Renshaw. De wind in Doha was geluwd en het peloton werkte de rit rustiger af. Greg Van Avermaet en de Litouwer
Gediminas Bagdonas reden lang in de aanval en werden in de finale gegrepen. Michael Van Staeyen spurtte naar zijn
eerste top-10 van het seizoen. 

Kris Boeckmans, out met tendinitis, keert terug naar België terwijl Kenny De Ketele zal aansluiten bij de groep voor
deelname aan de Ronde van Qatar.

 

Nieuwkomers in 2011: Dominique Cornu

10 februari 2011 - Teamnieuws

Zes renners zijn nieuw bij "Topsport Vlaanderen - Mercator" editie 2011 en de komende dagen stellen we ze één voor
één voor. Vijf nieuwkomers debuteren bij de profs en de zesde is Dominique Cornu. Hij mag de spits afbijten. Later
volgen dan Laurens De Vreese, Sven Jodts, Jarl Salomein, Pieter Serry en Jelle Wallays.

Dominique Cornu is een zeer compleet wielertalent, een allrounder die na passages bij Lotto, Quick Step en Skill
Shimano begin 2011 bij onze ploeg tekende. Dominique is nog altijd maar 25 jaar maar loopt over van klasse. Volledige
bio vind je hier.

 

Heinrich Haussler wint 2 ritten, Stijn Neirynck in de aanval

09 februari 2011 - Tour of Qatar (Qat., 2.1)

Heinrich Haussler was 2 dagen op rij de snelste in de Ronde van Qatar. De Australiër van Garmin-Cervélo komt daarmee
aan de leiding in het klassement. Topsport Vlaanderen - Mercator reed in rit 3 met Stijn Neirynck in de aanval maar zag
Kris Boeckmans (kniepijn) en Grégory Joseph (ontsteking op urinewegen) uit koers stappen. 

Net als in rit 1 werd er in rit 3 weer enorm hard gekoerst. Gedurende 2 uur ging het gemiddeld aan 48 en dat voor een
voorbereidingskoers, ik heb dit zelf als prof zelden of nooit meegemaakt aldus sportdirecteur Hans De Clercq. Wanneer
je de stand bekijkt, dan weet je het wel, vooraan staan bijna allemaal toppers. Stijn Neirynck zat in een kopgroep van 6
man vandaag. Gedurende een kleine 70 kilometer reden ze voorop. Een eerste grote waaier kwam dan aansluiten en
Stijn kon zich daar goed handhaven tot er voor hem een valpartij was en hij uit het wiel moest. Resultaat hierdoor was
een 45ste plaats net voor Tom Boonen, ook al teruggeslagen door pech. In het klassement staat Stijn 32ste. Serry, Van
Staeyen, Wallay, Van Hecke en Steurs eindigden in het grote peloton. 

Kris Boeckmans en Grégory Joseph verdwenen helaas uit koers. Kris heeft serieus last van de knie en passeert zeker
nog bij de rondedokter. Over zijn deelname aan de Ronde van Oman kunnen we nog niets zeggen, voorlopig oefent hij
wat in het zwembad en vrijdag zullen we meer weten. Grégory Joseph werd geveld door een ontsteking op de
urinewegen. Zijn opgave was niet onverwacht, hij had al 48 uur vrijwel niets meer gegeten en gedronken en was
verzwakt. Hans De Clercq verwacht dat Grégory zal herstellen en kan starten in Oman. 

Heinrich Haussler won dinsdag dus ook rit 2. Een peloton van dik 100 renners spurtte toen voor de zege, Michael Van
Staeyen was 17de.



 

Tom Boonen wint razendsnelle rit

07 februari 2011 - Tour of Qatar (Qat., 2.1)

Zij die eraan dachten om vandaag mee te gaan in de vroege vlucht werden heel snel uit hun droom verlost. Rit 1 van de
Tour of Qatar kende een helse start. Door de hevige wind op de lange kaarsrechte en vlakke wegen lag de snelheid
meteen hoog, bijna 55 kilometers gingen eraan in het eerste uur. Voor de koplopers dan toch, want na een 30-tal
kilometer kregen we een groep van 19 vooraan met daarbij enkel volk uit Protour ploegen. Garmin-Cervélo had 5 man
mee, Quick Step en Leopard Trek elk 3 man. Leider Lars Boom was ook mee maar hij viel verderop vooraan weg door
hevige maagkrampen. In de spurt zette Boonen van ver aan en niemand kwam er nog over. Vijf minuten later kwam een
tweede groep binnen met op kop Stijn Neirynck, goed voor de 19de plaats zo. In de stand neemt Boonen de leiding over
van Lars Boom. Die won gisteren de proloog over 2 kilometer. Jelle Wallays was toen onze snelste renner, hij werd 20ste
op 12 seconden.

 

Pieter Vanspeybrouck langer out

07 februari 2011 -

Serieuze pech voor Pieter Vanspeybrouck intussen. "Vier weken geen fiets" klonk het verdict na nieuw onderzoek een
paar dagen terug. Pieter had terug last aan de knie waar nu vochtophoping onder de patella werd vastgesteld. Pieter was
er al niet bij halfweg januari tijdens de trainingsstage in Calpe maar leek toch koersklaar te geraken voor Algarve.

 

Sven Jodts, 2de in slotrit, zorgt voor tevreden gezichten

06 februari 2011 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)

Met een fotofinishsprint en een 2de plaats zorgde neo-prof Sven Jodts voor tevreden gezichten na afloop van de Ster
Van Bessèges vandaag. Die rittenwedstrijd was moeilijk gestart voor onze renners maar gaandeweg kwam er wel
verbetering. Said Haddou (Europcar) wint de slotrit heel nipt, voor Sven dus, en Anthony Ravard (AG2R-La Mondiale) die
tevens het eindklassement wint.

Een milimetersprint was het dus vandaag in de slotrit. Sven zat van redelijk ver op kop, aldus Walter Planckaert en
zorgde zo bijna voor de 1ste Belgische profzege van het jaar. Hoe dan ook zijn we heel tevreden met het resultaat van
vandaag. Voorafgaand aan de massaspurt hadden we Dominique Cornu mee in een ontsnapping die meer dan 100
kilometer droeg. We waren nogal ontgoocheld tijdens de eerste ritten van deze Ster Van Bessèges, aldus nog Walter.
We hadden een heel goede stage achter de rug en hadden veel verwacht maar werden hier een beetje weggereden. Zaak
is dan om - zo vroeg op het seizoen - niet te panikeren en in de 4de rit ging het wel al beter. En vandaag is het dan heel
positief geworden met Sven Jodts, een echt 'sprinterke'! En Sven zelf draagt deze tweede plaats op aan de baby die op
komst is: zijn partner Maaike is hoogzwanger en uitgerekend voor 10 februari. Spannende dagen dus daar ten huize van
Jodts en co! 

De winnaars van ritten 2, 3 en 4 waren respectievelijk Lloyd Mondory (AG2R La Mondiale), Samuel Dumoulin (Cofidis) en
Stéphane Poulhies (Saur - Sojasun). In de eindstand hebben we als 19de Jarl Salomein op 35 seconden en dat is zeker
goed ook voor een neo-prof. Pieter Jacobs is 21ste in dezelfde tijd, en Steven Van Vooren is 30ste op 39 seconden.

 

Geen oortjes in de koers, een groot nadeel

06 februari 2011 -

Vanaf dit seizoen geldt er in heel wat profwedstrijden een verbod op het gebruik van 'oortjes' in het peloton en daar zijn
de meeste renners en ploegleiders ongelukkig mee. De UCI wil met dit verbod meer spanning en spektakel brengen. Het
wegvallen van de communicatie tussen ploegleiders en renners is zeker voor een ploeg als de onze een probleem en
nadeel, vertelde Walter Planckaert in Bessèges. We zijn een opleidingsploeg, onze renners zijn jong, en we moeten veel
bijsturen in de wedstrijd. Er zijn wel discussies en reacties naar de UCI toe, maar voor een ploeg van ons niveau is het
moeilijk om je daarin te mengen. Het woord is hier aan de Protourploegen. Maar voor een ploeg als de onze is die
communicatie wel broodnodig.

 

Nieuwe website Topsport Vlaanderen - Mercator online!

05 februari 2011 -



Het was al een tijdje aangekondigd, en nu is het eindelijk zo ver! Vrijdag bijna middernacht is onze nieuwe website
gelanceerd. Trouwe bezoekers zullen snel hun weg vinden hier want aan de structuur is weinig gesleuteld. De vorige
website was wat oubollig geworden, naar lay-out en vooral naar achterliggende technologie. Zonder hier verder in detail te
gaan, met deze nieuwe site kunnen we weer een stapje verder gaan in wat we aan informatie delen, hoe we dat delen,
integratie met grote sociale netwerken, enz. De komende dagen maken we nog werk van de laatste stukjes basisinfo die
nog ontbreken, zoals bijvoorbeeld de bio's van onze 6 nieuwe renners. Snel zullen ook nieuwe fotoreeksen verschijnen.
Veel plezier op onze nieuwe site en met het nieuwe wielerseizoen 2011. En nog dit, moest je internet browser steeds
terug willen naar onze oude site, via deze link kom je zeker op de nieuwe Topsport Vlaanderen - Mercator 2011:
http://www.topsport-vlaanderen.be/teamtvlm/site_nl .

 

Van Vooren in de aanval - Hutarovich wint massasprint, Salomein 10de
02 februari 2011 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1)

Rit 1 in de Ster van Bessèges ging over 153,1 km. van Beaucaire naar Bellegarde waar 5 plaatselijke ronden gereden
werden. Met slechts één beklimming onderweg in principe voer voor de spurters maar de renners moesten wel rekening
houden met stevige wind, soms pal op kop. Die ranselde het peloton al meteen in verschillende stukken en pas na 35
kilometer liep alles weer samen. Vijftien kilometer verder, op de côte de La Tour, brak het peloton opnieuw in 2 stukken.
Verderop kregen we dan een kopgroep van 4 met daarbij Steven Van Vooren. Zijn metgezellen waren Johnny Hoogerland
(Vacansoleil-DCM), Daniel Diaz (La Pomme Marseille) en Laszlo Bodrogi (Team Type 1). Tot 2\'50\" liepen de vluchters
uit maar na de bevoorradingszone begon het peloton te jagen en bij het aansnijden van het plaatselijke circuit werden de
vluchters gegrepen door een eerste peloton. 

Hierop trok Frederick Veuchelen (Vacansoleil-DCM) in de aanval en na hem was er nog een poging van zijn ploegmaat
Westra maar we kregen toch de verwachtte massaspurt. De Wit-Rus Hutarovich van La Francaise des Jeux won de
massasprint voor Anthony Ravard en Bjorn Leukemans. Jarl Salomein (10de) en Pieter Jacobs (12de) waren onze
dichtste finishers terwijl Steven Van Vooren dankzij bonificaties van een tussenspurt 7de staat in de stand. Enkel Sven
Jodts eindigde niet in het eerste peloton.

 

Jérémy Roy verdiende winnaar, Armée en Coenen in 1ste peloton

30 januari 2011 - GP La Marseillaise

Jérémy Roy won zondag de GP La Marseillaise, de eerste koers van het Europese wegseizoen. De Fransman van
Française des Jeux bleef als enige over van een vroege vlucht van 3 en won verdiend want achter hem werd er wel
degelijk gekoerst. Sylvain Georges, landgenoot van de winnaar en rijdend voor BigMat-Auber 93, was eveneens mee in
de kopgroep en kon nog 2de eindigen op 2'38" van de winnaar. Vijf seconden later volgde een eerste grote groep met
daarbij Sander Armée (13de) en Johan Coenen (17de). Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) won de spurt van die groep. 

Het peloton was uiteengevallen op een beklimming ongeveer 45 kilometer van het einde. Naast Sander en Johan was
daar ook Pieter Jacobs mee. Hij eindigde 35ste in een groep op 3'10" van de winnaar. De overige renners eindigden
buiten tijd in een grote groep. Al bij al zijn we redelijk tevreden, aldus Walter Planckaert na de wedstrijd. Wie mee moest
zijn was mee, en bovendien verschenen Jérôme Baugnies en Steven Van Vooren lichtjes ziek aan de start. Jérôme
keert nu terug naar België en in zijn plaats komt Dominique Cornu om te starten in de Ster van Bessèges volgende
woensdag.

 

Laurens De Vreese en Pieter Vanspeybrouck trainen voor Algarve

30 januari 2011 - Teamnieuws

Goed nieuws van de gekwetsten. Laurens De Vreese keerde terug van de stage in Calpe met kniepijn maar kon intussen
weer tot 4 uur pijnvrij trainen. Pieter Vanspeybrouck miste door knieperikelen zelfs de hele stage maar ook hij traint vlot.
Beide renners zijn er in principe bij in de Ronde van Algarve.

 

Klaar voor het nieuwe wegseizoen 2011

29 januari 2011 - Teamnieuws

Van 13 tot en met 23 januari zaten onze wegrenners op trainingsstage in het Spaanse Calpe. Voor Jelle Wallays -
geplaagd door een griepje - begon de stage wat later en na de zesdaagse van Bremen sloten ook onze pistiers bij de
groep aan. Er werd stevig gefietst in meestal goed weer. Trainer Koen Pelgrim stippelde ritten uit tot 206 kilometer met
behoorlijk wat klimwerk. Op de laatste dagen werden door fotograaf Tim Dewaele de officiële foto's genomen en een
cameraploeg zorgde voor videobeelden en interviews. Zodra al dat materiaal toegevoegd is in onze nieuwe website gaan
we daarmee online. We starten dan meteen ook met de voorstelling van de 6 nieuwkomers in de ploeg. Alles zo goed als
klaar voor de nieuwe start dus, de ploeg voor GP La Marseillaise is zaterdagochtend vertrokken richting Zuid-Frankrijk.



klaar voor de nieuwe start dus, de ploeg voor GP La Marseillaise is zaterdagochtend vertrokken richting Zuid-Frankrijk.

 

Kenny de Ketele en Tim Mertens momenteel 8ste

29 januari 2011 - Berliner 6 Tage Rennen

Twee nachten ver zijn we intussen in de Zesdaagse van Berlijn waar de Denen Alex Rasmussen en Michael Morkov aan
de leiding staan met 105 punten. Kenny de Ketele en Tim Mertens staan 8ste met 39 punten en op 3 ronden van de
leiders. De top 3 wordt vervolledigd door de Duitsers Bartko-Kluge (115 punten op een ronde) en de Australiërs Howard-
Meyer (77 punten).

De Zesdaagse van Berlijn viert dit jaar haar honderdste editie en het deelnemersveld is schitterend. Rasmussen-Morkov
zijn de winnaars van 2010 en andere duo's naast de reeds genoemde zijn Marvulli-Hondo, Lampater-Grasmann en Stam-
Schep. En de Australiër Cameron Meyer - momenteel 3de samen met Leigh Howard - won vorige week nog de Tour
Down Under.

 

Kenny en Tim zevende

20 januari 2011 - Bremen Sechs-Tage-Rennen

Robert Bartko en Robert Bengsch hebben de 47e editie van de zesdaagse van Bremen gewonnen. Kenny De Ketele en
Tim Mertens eindigden zevende op vijf ronden van de winnaars. De Duitsers wonnen met twee ronden voorsprong op de
Zwitsers Franco Marvulli en Alexander Aeschbach. De Denen Marc Hester en Jens-Erik Madsen werden derde op vier
ronden. Kenny en Tim vertrokken meteen na de zesdaagse naar Calpe waar zij aansloten bij de andere renners die er op
stage zijn.

 

Kenny De Ketele en Iljo Keisse eindigen 2de

13 januari 2011 - Zesdaagse Rotterdam

Kenny De Ketele is met Iljo Keisse 2de geeindigd in de Zesdaagse van Rotterdam. Het Gentste duo was als leider aan
de slotnacht begonnen. De spanning bleef tot aan de eindspurt van de laatste ploegkoers maar Leon Van Bon won die en
stak samen met Danny Stam de eindzege op zak. Het duo Bartko-Ligthart eindigde derde. Tim Mertens werd met de
Nederlander Jeff Vermeulen 9de. Het was een ongewone week voor Iljo en Kenny. Ze bleven strijden en verloren met 2
puntjes en dat ondanks de moeilijke omstandigheden. Iljo kreeg van de UCI immers verbod om te starten maar reed toch
in Rotterdam. Het duo zal echter niet in de uitslag voorkomen en werd door de UCI-commissarissen volledig genegeerd.
Iljo ging van start omdat een Nederlandse rechtbank in Amsterdam hem dit startrecht verleende. Donderdag starten
Kenny en Tim als duo in de zesdaagse van Bremen.

 

Dominique Cornu tekent contract bij Topsport Vlaanderen - Mercator

22 december 2010 - Teamnieuws

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.

 

Hans De Clercq nieuwe sportbestuurder

24 november 2010 - Teamnieuws

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



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.

 

Professional Continental Cycling Team 2011
Topsport Vlaanderen - Mercator / nieuws 2011

 




