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Kenny De Ketele knap 4de in het omnium 

15 januari 2012 - UCI Track Cycling World Cup #3 - China - Peking 

Er stonden geen zesdaagses op het programma van Kenny De Ketele en Tim Mertens begin januari. 
Onze pistiers kwamen in actie op de wereldbeker baanwielrennen in Peking. Kenny De Ketele is er 
knap vierde geworden in het omnium. Al meteen na dag 1 stond hij op die 4de plaats. Daarmee komt 
ook een ticket voor de Olympische Spelen in deze discipline heel wat dichterbij. De Australiër Glenn 
O´Shea won voor de Fransman Bryan Coquard en de Duitser Nikias Arndt. 
 
In de ploegenachtervolging eindigden de Belgen - met naast Kenny en Tim nog Ingmar De Poortere 
en Steve Schets - op de 10de plaats. Een mindere prestatie, gelukkig met weinig gevolgen voor wat 
betreft onze kansen op een Olympische kwalificatie. 
 
In de ploegkoers tenslotte werden Kenny en Tim tweede na de Tsjechen Martin Blaha en Vojtech 
Hacecky. 

  

 

Trainingsstage en workshops zitten er op 

22 januari 2012 - teamnieuws 

Onze renners hebben de voorbije 2 weken een druk programma afgewerkt. Na een mediatraining 
vertrokken ze op 10 januari naar het Spaanse Calpe voor de jaarlijkse trainingsstage. Net als vorig 
jaar verbleven ze er in Hotel Diamante Beach en gisteren, 11 dagen later, zijn ze teruggekeerd.  
 
De mediatraining van 9 januari werd gegeven door Steven Piessens en Frank Van Oss. Heel wat 
aandachtspunten werden besproken en begeleid door oefeningen. In Calpe werd er dan weer stevig 
gefietst onder begeleiding van de nieuwe trainer Trainer Erwin Borgonjon. Sommige dagen stonden 
er meer dan 200 kilometers op de teller, met daarbij 3600 hoogtemeters. Naast die trainingen waren 
er ook workshops voor de renners, onder meer georganiseerd door Eddy Merckx Cycles en de co-
sponsors 3T en Rotor en door CycleOps. 
 
In het eerste weekend van de stage kreeg de ploeg ook fotograaf Tim Dewaele op bezoek (bekijk 
zeker eens zijn nieuwe website - http://www.tdwsport.com/), hij zorgt voor onze officiële foto's van het 
nieuwe seizoen 2012. Je vindt ze binnenkort terug op de website, en een reeks foto's van de 
workshops staat al online. 
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Gijs van Hoecke voorop na 3 nummers

22 januari 2012 - BK Piste, Omnium + individuele nummers 

Gijs Van Hoecke voert de tussenstand aan in het BK omnium voor eliterenners en beloften. Gijs won 
de afvalling, was 2de in de baanronde en 6de in de puntenkoers. Dominique Cornu won die 
puntenkoers en is daarmee meteen ook Belgisch Kampioen in die discipline. In de stand staat 
Dominique voorlopig 5de. Hij was 12de in de baanronde en 4de in de afvalling. Tim Mertens - 
snipverkouden en met hoofdpijn gestart - staat voorlopig 10de in de stand. 

  

 

Eindbalans: 4 nationale titels 

22 januari 2012 - BK Piste, Omnium + individuele nummers 

Dag 2 van de Belgische piste kampioenschappen voor eliterenners en beloften u23 zit erop, in totaal 
veroverde Topsport Vlaanderen - Mercator 4 nationale titels. Dominique Cornu won gisteren al op 
dominante wijze de puntenkoers over 30 kilometer en haalde het vandaag in de scratch over 15 
kilometer en in de achtervolging 4000m. Gijs Van Hoecke hield stand in het omnium. Voor Gijs was 
er nog zilver in de achtervolging, en voor Dominique brons in het omnium. Tim Mertens - verkouden -
verscheen vandaag niet meer aan de start. Alles samen een leuke start van het nieuwe jaar, ons 
palmares is al niet meer blanco! 

  

 

Word fan! 

26 januari 2012 - teamnieuws 

Voor onze ploeg hebben we een nieuwe facebook fanpagina gemaakt: 
http://www.facebook.com/teamTVLM  
 
Uiteraard willen we daarmee zoveel mogelijk wielerliefhebbers bereiken. Klik de "vind ik leuk" knop 
en volg onze renners op de weg en op de piste. 

  

 

Dumoulin wint, Pieter Serry opent met mooie 9de plaats 

30 januari 2012 - Grand Prix Cycliste La Marseillaise (Fra., 1.1) 

Samuel Dumoulin won gisteren de GP La Marseillaise, de opener van het Europese wielerseizoen. 
De Franse Cofidis-renner was de snelste van een kopgroep van 15. Pieter Serry zat erbij en werd 
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negende. De wedstrijd ging over 148,1 kilometer. Een kopgroep van zes vormde zich vroeg in de 
wedstrijd maar veel voorsprong kregen de vluchters niet. Op 42 kilometer van de finish werden de 
zes gegrepen en na de daarop volgende klim kregen we een 10-tal renners voorop. Pieter was hier al 
mee in de kop van de wedstrijd. Onze andere renners volgden op 2'23" in een groep die reed voor de 
27ste plaats. Woensdag starten onze renners in hun eerste rittenwedstrijd van het nieuwe seizoen, 
Etoile de Bessèges. Ze zullen alvast rekening moeten houden met Dumoulin, hij was daar 2 jaar 
terug eindwinnaar.  

  

 

Vijf koppels in dezelfde ronde met nog 2 nachten te gaan 

30 januari 2012 - Berliner 6 Tage Rennen (GER., 6D2) 

In de Zesdaagse van Berlijn staat na 4 nachten het Zwitsers duo Franco Marvulli/Silvan Dillier aan de 
leiding. Opmerkelijk is dat nog steeds 5 koppels in dezelfde ronde staan. De leiders hebben 14 
punten voorsprong op Kenny De Ketele met ploegmaat Iljo Keisse maar de voorsprong op koppel 
nummer 5 in de stand is amper 7 punten meer. Tim Mertens en zijn Duitse ploegmaat Henning 
Bommel staan intussen achtste. Na de eerste nacht voerden de Australiërs Howard/Meyer de stand 
aan maar nadien hadden Kenny en Iljo de leiding genomen. 

  

 

Kenny en ploegmaat Iljo derde, Australiërs winnen 

01 februari 2012 - Berliner 6 Tage Rennen (GER., 6D2) 

Kenny De Ketele is met ploegmaat Iljo Keisse derde geëindigd in de zesdaagse van Berlijn. De 
overwinning ging naar de Australische wereldkampioenen ploegkoers Leigh Howard en Cameron 
Meyer. Op de tweede plaats eindigden de Zwitsers Franco Marvulli-Silvan Dillier. De eerste 3 
koppels eindigden allen in dezelfde ronde. Tim Mertens werd met de Duitser Henning Bommel 7de 
op 15 koppels. Intussen zijn onze mannen al onderweg naar het Deense Kopenhagen voor hun 
laatste zesdaagse van deze winter. Kenny en Tim zullen nu samen rijden.  

  

 

Van Vooren en nadien Vanspeybrouck vallen aan 

01 februari 2012 - rit 1 Etoile de Bessèges (Fra., 2.1) 

De 21-jarige Frans renner Nacer Bouhanni, neoprof bij de WorldTour-ploeg FDJ-Big Mat, won 
vandaag de eerste rit van de Ster van Bessèges. De rit ging van Beaucaire naar Bellegarde en 
Bouhanni haalde het in de sprint. Marcel Kittel werd 2de en de Nederlander Bobbie Traksel 
(Landbouwkrediet), terug na een moeilijk jaar door een blessure, werd derde. Onze mannen lieten 
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zich gelden in verschillende ontsnappingen. Zo wist Steven Van Vooren samen met Koen Barbe 
(Landbouwkrediet) met meer dan 5 minuten voor het peloton te geraken en in de finale reed een 
kwartet voorop met daarbij Pieter Vanspeybrouck. Op vijf kilometer van de finish kwam alles weer 
samen. Michael Van Staeyen (13de) en Tom Van Asbroeck (15de) halen de top 20 terwijl Steven 
dankzij bonificaties in de stand op de 4de plaats staat. 

  

 

Ereplaatsen en op kop in ploegenstand 

02 februari 2012 - rit 2 Etoile de Bessèges (Fra., 2.1) 

Door sneeuw aan de start en een temperatuur op het vriespunt werd - niet zonder de nodige 
discussie's - de tweede rit sterk ingekort. Van de 146 kilometers die voorzien waren ging het in auto's 
tot aan de bevoorrading. Finaal bleef nog een rit van 58 kilometer over. Een echte ontsnapping 
kregen we niet en het peloton maakte zich op voor een 2de massaspurt. Marcel Kittel, gisteren nog 
2de, was vandaag de snelste. Kris Boeckmans werd mooi 2de en Nacer Bouhanni, de winnaar van rit 
1 werd 3de. Kittel is de nieuwe leider in het klassement. Ereplaatsen bij Topsport Vlaanderen - 
Mercator: Michael Van Staeyen 6de, Tom Van Asbroeck 10de en Gijs Van Hoecke 14de. In de stand 
staat Steven Van Vooren nu 5de en in het ploegenklassement staan we op kop! Benieuwd wat de 
meteo morgen zal geven. In rit 1 was het ook al bar koud met zeer lage gevoelstemperaturen.  

  

 

Gijs Van Hoecke beste jongere 

04 februari 2012 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1) 

Net als rit 2 werd ook rit 4 van de Ster van Bessèges ingekort. Met de stevige mistral tot 100 km/u in 
temperaturen ver onder nul werd vandaag ronduit gevaarlijk. Net als op dag 2 zochten de renners 
snel beschutting in de auto's om in de namiddag weer van start te gaan voor een rit van 66 kilometer. 
De Italiaan Marco Marcato (Vacansoleil) won in de spurt en Pierre Rolland (Europcar) blijft leider in 
de stand. Rolland, sterk vorig in de Tour met ritwinst op Alpe d'Huez, had na rit 3 de leiding 
overgenomen van Marcel Kittel. Stevig gekoerst werd er toen, het bleef nog wel heel koud maar er 
was zon en de wind was gaan liggen. We kregen een geanimeerde rit met veel ontsnappingen en 
aan de finish eindigde Rolland voor zijn landgenoot Franck Vermeulen. Het peloton volgde op 7 
seconden.  
 
Voor onze ploeg staat Gijs Van Hoecke momenteel 18de in het algemeen klassement. Daarmee is hij 
beste jongere, goed voor de witte trui. Zondag staat nog een korte rit en een tijdrit op het programma. 
En jawel, ook die korte rit wordt nog ingekort want de finish komt er boven op een klim zodat de 
gevaarlijke afdaling niet in slechte weersomstandigheden genomen moet worden. Pech is er wel voor 
Dominique Cornu, hij was met bonificaties goed opgeschoven in de stand en kon een goede zaak 
doen in de tijdrit maar liep met veel achterstand en een geschaafde knie binnen na rit 4. Veel 
opgaves ook vandaag, en 38 renners met daarbij Steven Van Vooren en Kevin De Jonghe kwamen 
buiten tijd aan. Nog 82 renners zijn in koers. 



5 
 

Topsport Vlaanderen – Mercator 2012 / Nieuws 

  

 

Dominique Cornu reed lek en viel 

05 februari 2012 - Etoile de Bessèges (Fra., 2.1) 

Pech door een valpartij voor Dominique Cornu, dat hadden we al meegegeven in ons bericht van 
gisteren. In de ingekorte rit van gisteren kreeg hij eerst een lekke band en nadien was er die valpartij 
met vooral schaafwonden. Afwachten tot vandaag dus om te zien of hij verder kan met die knie en 
wat hij nog kan presteren in de afsluitende tijdrit vandaag in de namiddag. Echt jammer is dit voor het 
klassement want Dominique was dankzij bonificaties goed opgeschoven in de stand - net in de top 
10 - en dat bood perspectieven. Duimen zullen we nu ook voor Gijs Van Hoecke die aan de leiding 
staat in het jongerenklassement. 
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Ereplaatsen voor Van Staeyen, Van Hoecke en Cornu 

05 februari 2012 - rit 5a en 5b Etoile de Bessèges (Fra., 2.1) 

De organisatoren van de Ster van Bessèges bleef dit jaar niets bespaard. Donderdag was er een 
ingekorte rit door de sneeuw, zaterdag idem door de mistral en de al ingekorte voormiddagrit van 
vandaag moest aangepast worden omdat de beklimming van de Col de la Baraque niet meer te doen 
was door ijsvorming op de weg. Dat ijs was er gekomen omdat de brandweer 's nachts langs de weg 
een brandje moest blussen. Geen klim dus, wel een rit van en naar Alès over 75 kilometer. Winnaar 
in de spurt werd Stéphane Poulhiès (Saur Sojasun), Michael Van Staeyen eindigde 4de, Gijs Van 
Hoecke 10de en Tom Van Asbroeck 12de. Dominique Cornu reed ondanks zijn val van gisteren uit, 
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hij kwam met wat achterstand binnen.  
 
In de tijdrit in de namiddag werd Dominique dan 8ste op 42 seconden van winnaar Jérôme Coppel. 
Die Fransman van Saur Sojasun zorgde voor een dubbelslag want hij stak ook de eindzege op zak. 
Gijs Van Hoecke verscheen als leider in het jongerenklassement aan de start van de tijdrit maar 
kwam 8 seconden tekort tegen Anthony Delaplace, ook al Saur Sojasun. Een echt Saur Sojasun 
dagje dus daar vandaag. 

  

 

Nieuwkomers in 2012: Gijs Van Hoecke 

05 februari 2012 - teamnieuws 

Acht nieuwe renners bij "Topsport Vlaanderen - Mercator" editie 2012 en die moeten we hier nog één 
voor één voorstellen. Gijs Van Hoecke kwam dit jaar al in actie op de piste en op de weg. Niet zonder 
succes overigens, op de piste pakte hij de Belgische titel omnium en op de weg kwam hij acht 
seconden tekort voor het jongerenklassement in de Ster Van Bessèges. Gijs mag hier de spits 
afbijten. Later volgen dan Tom Van Asbroeck, Tim Declercq, Kevin De Jonghe, Eliot Lietaer, Arthur 
Vanoverberghe, Zico Waeytens (allen neo-prof) en Sven Vandousselaere (Omega Pharma). 
 
Meer over Gijs Van Hoecke. 

  

 

Nieuwkomers in 2012: Tom Van Asbroeck 

06 februari 2012 - teamnieuws 

De tweede van acht nieuwkomers die we voorstellen is neo-prof Tom Van Asbroeck. Een heel apart 
verhaal is het geworden. Tom koerst nog geen 5 jaar en bij de jeugd reed hij geen enkele rittenkoers, 
slechts één tijdrit en nooit competitie in het buitenland. Tom kwam dit jaar al in actie, in de Ster van 
Bessèges kon hij voor het eerst aan de slag in een rittenkoers. Veel kilometers heeft dat niet 
opgebracht want liefst 3 ritten werden door de barre weersomstandigheden ingekort. Hoe dan ook, hij 
reed uit, reed een tijdrit, zat in het buitenland en pikte al meteen een top 10 mee.  
 
Meer over Tom Van Asbroeck. 

  

 

Nieuwkomers in 2012: Tim Declercq 

07 februari 2012 - teamnieuws 
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Nieuwkomer drie die we voorstellen is neo-prof Tim Declercq. Met zijn debuut bij de 13-jarige 
aspiranten was Tim er snel bij. Altijd al was hij gefascineerd door de fiets en bij de Declercq’s thuis is 
koers één van de vele topics waar ze gepassioneerd mee omgaan. Tim verraste in 2011 met de 
Belgische beloftentitel, en zat in de nationale selectie voor de Ronde van de Toekomst, het EK in 
Offida en het WK in Kopenhagen. Het koersen combineerde hij met studies Lichamelijke Opvoeding 
en bewegingsleer. 
 
Meer over Tim Declercq. 

  

 

Ploegvoorstelling Topsport Vlaanderen - Mercator 2012 

10 februari 2012 - teamnieuws 

Topsport Vlaanderen - Mercator wil dit jaar twee specifieke doelstellingen realiseren: renners 
afleveren voor het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Londen en deelnemen aan het WK-
ploegentijdrit op de weg in het Nederlandse Valkenburg. Dat laatste is een nieuwe discipline voor 
merkenploegen waarvoor we ons dus voorafgaand moeten kwalificeren op punten, te verdienen in de 
grote koersen tijdens het jaar. Een mooi resultaat hier zou een hele eer zijn. Naast die specifieke 
doelstellingen blijven de traditionele en steeds terugkerende doelen uiteraard overeind: jongeren 
opleiden en laten doorstromen en koersen winnen. 
 
Die ambities sprak onze ploeg uit tijdens de ploegvoorstelling op woensdagavond 8 februari in de 
gebouwen van Mercator Verzekeringen aan de Posthofbrug te Antwerpen. Na verwelkoming van de 
genodigden door de commercieel directeur van Mercator Bart Walraet gaf deze het woord aan 
presentator en sportjournalist bij VTM Tom Conincx. Die sprak achtereenvolgens met Koen Algoed, 
algemeen kabinetchef van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke 
Ordening en Sport, teammanager Christophe Sercu, de sportdirecteurs Walter Planckaert en Hans 
De Clercq en de renners. 
 
Lees het volledige verslag van deze ploegvoorstelling hier. Je vind er ook de foto's.  

  

 

Laatste manche Wereldbeker Piste: strijden voor de punten

11 februari 2012 - Wereldbeker Piste #4 – London 

Vier van onze renners willen dit jaar wat graag naar de Olympische Spelen. We zitten daarvoor 
perfect op schema volgens Kenny De Ketele. Er wachten ons nog 2 belangrijke proeven: van vrijdag 
17 februari tot zondag 19 februari laatste manche van de wereldbeker piste in Londen en het WK 
begin april in Australië. Dan worden alle rankings afgesloten en weten we waar we staan. België zit 
vrij comfortabel voor deelname aan de ploegenachtervolging en het omnium. De 
wereldbekerwedstrijd van volgende week is interessant omdat de renners daar al eens kunnen 
kennismaken met de Olympische baan van de zomerspelen. De selecties voor die werelbeker zijn 
intussen gekend. Op voordracht van bondscoach Peter Pieters werden van onze ploeg Dominique 
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Cornu, Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke geselecteerd. Meer info over deze wedstrijd vind je op 
http://www.londonpreparesseries.com/trackcycling/index.html 

  

 

Toptien plaatsen voor Van Staeyen en Vanspeybrouck 

17 februari 2012 - Volta ao Algarve (Por., 2.1) 

Aangenaam weertje onder de Portugese blauwe hemel, waar onze mannen al één en ander toonden 
in de Ronde van de Algarve. Sven Vandousselaere en Preben Van Hecke lieten zich opmerken in de 
aanval terwijl Michael Van Staeyen in rit 1 en Pieter Vanspeybrouck in rit 2 zorgden voor de toptien 
plaatsen.  
 
Sven Vandousselaere zat in de ontsnapping van de dag in de eerste rit. Een groep van 5 kwam in 2 
fases tot stand en liep tot bijna 5 minuten uit. De rit ging over 151 kilometer en de laatste van de 
vluchters werd op een 15-tal kilometer van de finish gegrepen. Gianni Meersman won de spurt en 
Michael Van Staeyen werd 8ste.  
 
Donderdag volgde dan een rit over 187 kilometer. Na net geen 5 uur koers won Edvald Boasson 
Hagen de sprint en Pieter Vanspeybrouck werd 10de. Een kopgroep van 3 viel uiteen en werd 
vervolgens ingelopen op de 2de beklimming van de dag. Dit was het moment voor Preben Van 
Hecke om ervandoor te gaan en hij kreeg het gezelschap van César Fonte (Efapel - Glassdrive). De 
2 reden een 30-tal kilometers in de aanval en weren op minder dan 20 kilometer van de finish 
gegrepen. Er volgde nog een aanval van Thomas De Gendt met Christophe Riblon en een flits van 
Zico Waeytens diep in de finale maar uiteindelijk kregen we een massasprint. In de stand neemt 
Boasson Hagen de leiding over van Gianni Meersman.  

  

 

Belgisch record en zondag gaan voor brons! 

17 februari 2012 - UCI Track Cycling World Cup #4, Londen 

Op dag 1 van de Wereldbeker baanwielrennen op de Olympische velodroom in Londen hebben de 
Belgische achtervolgers een schitterend resultaat behaald. Onze pistiers Dominique Cornu, Kenny 
De Ketele en Gijs Van Hoecke hebben er samen met Jonathan Dufrasne (Wallonie Bruxelles-Crédit 
Agricole) de 4de plaats behaald en een nieuw Belgisch record op de tabellen gezet. De nieuwe 
besttijd bedraagt 4.06.596. Zondag rijden de vier voor brons tegen Nieuw Zeeland. In de kwalificaties 
van donderdag waren die iets meer dan 2 seconden sneller dan de Belgen. De finale gaat tussen 
Australië en Groot-Brittannië. De Australiërs waren nog meer dan 8 seconden sneller dan onze 
mannen. In de tussentijden reed ons kwartet na 1 kilometer op de 9de plaats, en dan schoven ze op 
naar 8, 6 en uiteindelijk 4. Hun gemiddelde snelheid bedroeg 58.395.  
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Eindzege voor Richie Porte 

19 februari 2012 - Volta ao Algarve (Por., 2.1) 

De mannen van Team Sky met voorop Richie Porte grepen vanaf rit 3 de macht in de Ronde van de 
Algarve. Een groep van 8 met daarbij Pieter Vanspeybrouck mocht wel snel tot bijna 8 minuten 
uitlopen maar Team Sky controleerde toch deze koninginnerit. De vluchters werden op de 3de klim 
van de dag weer ingelopen. Latere ontsnappingen werden opnieuw geneutraliseerd en op weg naar 
de Alto do Malhão - de slotklim - ging het zo hard dat slechts een compact peloton vooraan 
overbleef. Richie Porte maakte het werk netjes af, hij won de rit solo en in de stand nam hij de 
leiderstrui over van ploegmaat Edvald Boasson Hagen. 
 
De rit van zaterdag was er weer eentje voor de sprinters. Gerald Ciolek (Omega Pharma - Quickstep) 
won voor ploegmaat Matteo Trentin en Michael Van Staeyen spurtte naar de 10de plaats. Zondag 
dan hield Richie Porte stand in de afsluitende tijdrit over 25,8 kilometer. Specialisten als Bradley 
Wiggins en werelkampioen Tony Martin gingen hem wel vooraf maar hij Porte hield genoeg 
voorsprong over.  

  

 

Kleine finale, 2 records en Olympische selectie voor 
achtervolgers 

20 februari 2012 - UCI Track Cycling World Cup #4, Londen 

Op de laatste van 4 wereldbekermanches baanwielrennen zorgden de Belgen voor de verrassing in 
de ploegenachtervolging. Donderdagavond werden Dominique Cornu, Kenny De Ketele, Gijs Van 
Hoecke en Jonathan Dufrasne (Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole) in de kwalificaties vierde met een 
nieuw Belgisch record. Enkel Australië, Groot-Brittaniën en de Nieuw Zeelanders gingen ons kwartet 
vooraf. Zondag konden onze mannen aan de slag voor het brons en intussen wisten ze zich ook 
zeker van deelname aan de Spelen in Londen, op dezelfde piste. België bleef 4de maar het record 
werd opnieuw scherper gesteld: 4.04.965. Gijs Van Hoecke was er niet meer bij zondag. Hij kwam 
met de kwalificaties voor de ploegenachtervoging en het omnium en daarna de 6 onderdelen van het 
omnium al 8 keer in actie. In het achtervolgingskwartet reed Ingmar De Poortere mee voor het brons. 
Gijs sloot het omnium af als 11de en ook dat is prima. Na het WK weten we meteen of een 
Olympische ticket voor het omnium binnen is, we staan er alvast goed voor en wie dat dan zal 
deelnemen zullen we later weten.  

  

 

Sep Vanmarcke wint, Sven Vandousselaere in de aanval 

26 februari 2012 - Omloop Het Nieuwsblad (Bel., 1.HC) 
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Sep Vanmarcke, vorig jaar vanuit onze ploeg doorgestroomd naar team Garmin, heeft gisteren de 
Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. In een spurt met drie klopte hij topfavoriet Tom Boonen en Juan 
Antonio Flecha. Sven Vandousselaere was de sterkste man in de ontsnapping van de dag. Na 15 
kilometer gingen de vluchters ervandoor en Sven zat vooraan in de koers tot aan de laatste helling, 
de Molenberg op 35 kilometer van de finish.  
 
De kopgroep kwam dus na 15 kilometer koers tot stand. Met 7 waren ze, en Sven was de enige Belg. 
Tot 12 minuten liepen ze uit terwijl in de achtergrond de ploegen van Omega Pharma Quick Step, 
BMC en GreenEdge begonnen te werken. In de heuvelzone raakte de kopgroep uitgedund, terwijl de 
kleppers met Boonen op kop op de Taaienberg een eerste schifting doorvoeren. Op de Eikenberg 
zaten ze vooraan nog met 2: Lieuwe Westra en onze Sven. Westra kwam er in aanraking met een 
naar de camera zwaaiende toeschouwer maar wist nog op de fiets te blijven. Uiteindelijk kwamen 7 
renners aansluiten bij Westra en Sven: Boonen, Vanmarcke, Flecha, Hayman, Breschel, Hushovd en 
Devenyns. Op de Molenberg laten de 2 vroege vluchters de 7 gaan en in de finale bleven vooraan 
enkel Boonen, Vanmarcke en Flecha over. In de spurt met drie haalde Sep het dus. Achter de 3 
troepten 26 renners samen, daarbij Jelle Wallays (19de in de uitslag) en Laurens De Vreese (25ste). 
 

  

 

Tom Van Asbroeck maakt het af in de sprint! 
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26 februari 2012 - Beverbeek Classic (Bel., 2.1) 

Gelijk met de Omloop het Nieuwsblad in Gent reden we in het Limburgse Achel met 6 man de 
Beverbeek Classic. Kort na de start kregen we in schijfjes een eerste kopgroep met daarbij voor onze 
ploeg Gijs Van Hoecke. Vijf kilometer verder werden de 5 gegrepen en 15 kilometer verder kregen 
we een nieuwe kopgroep van 3 gevolgd op een 50-tal seconden door een duo waarbij Gijs Van 
Hoecke nog wist aan te sluiten. Het eerste koersuur zat erop intussen en dat was goed voor 47 
kilometers. Op ongeveer 115 kilometer van het einde kwamen de 2 trio's vooraan samen waarna ze 
hun voorsprong opdreven tot 4'44". Toen was het welletjes voor het peloton en bij het binnenrijden 
van het lokale circuit was daarvan al weer een flink stuk afgeknabbeld. Er waren nog 7 ronden van 
8,2 kilometer te gaan. Bij het ingaan van de 5de ronde waren de vluchters nog met 3 en daar was 
Gijs nog steeds bij. Verderop liet Alexandre Blain (Endura Racing) zijn 2 medevluchters dan in de 
steek, terwijl uit de achtergrond een groep van 15 man in aantocht was met daarbij voor onze ploeg 
Sven Jodts en Tom Van Asbroeck. Op 8 kilometer van de finish waren die 15 de nieuwe leiders in de 
koers, maar het peloton volgde kort, de voorsprong zat steeds tussen de 14 en 18 seconden. Sven 
deed al het werk voor Tom en die haalde het in de spurt voor Ian Wilkinson en Alexandre Blain. Het 
peloton was teruggekomen tot op 5 seconden.  
 
Luc Colyn was voor onze ploeg sportdirecteur omdat Hans De Clercq in Spanje is voor de Clasica de 
Almeria. Nieuw is dit niet voor Luc, een 8-tal jaar terug deed hij ook al dit soort opdrachten. Net als 
Walter Planckaert in Gent was Luc tevreden met de prestaties van onze renners. Een overwinning zo 
vroeg in het jaar is zeer welkom. 
 

 
Foto: Koen Aerts 
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Spurters aan het feest op zondag

26 februari 2012 - Clasica de Almeria (Esp., 1.HC) & Kuurne-Brussel-Kuurne (Bel., 1.1) 

Na veel aanvalswerk op zaterdag kregen we zondag een dagje voor de spurters. Zowel in Kuurne-
Brussel-Kuurne als in de Clasica de Almeria eindigde de koers in een spurt en de winnaars waren 
Mark Cavendish en Michael Matthews. In Almeria was het peloton wel sterk uitgedund door 2 
beklimmingen iets voorbij halfweg koers. Pieter Serry was er nog bij vooraan en hij eindigde 13de. In 
Kuurne haalden we geen ereplaats, onze spurter Michael Van Staeyen ondervond nog de naweeën 
van een griepje de voorbije week.  
 
Kenny De Ketele trok mee in de aanval in Almeria. De groep van 5 renners liep tot 4'30" uit, maar de 
mannen van Rabobank en Astana werkten voor hun spurters en op de beklimmingen gingen vele 
andere rappe mannen overboord terwijl de vluchters gegrepen werden. Tim Mertens moest de strijd 
staken na mechanische problemen en een bijensteek. In Kuurne-Brussel-Kuurne hadden we 
niemand mee in de aanval maar hier zag iedereen al van mijlenver dat we een massasspurt gingen 
krijgen. 
 

 
Michael Van Staeyen bij Walter Planckaert - Foto © TDWsport.com 

  

 

Nieuwkomers in 2012: Sven Vandousselaere 
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27 februari 2012 - Teamnieuws 

We waren wat stilgevallen met de voorstelling van nieuwkomers in onze ploeg voor 2012. De vierde 
renner die we graag voorstellen is 2dejaars prof Sven Vandousselaere. Zijn entree bij de ploeg ging 
niet onopgemerkt voorbij: in de Omloop het Nieuwsblad vorige zaterdag ging Sven mee in de 
ontsnapping van de dag en hij deed het schitterende door als laatste vluchter bij de favorieten te 
blijven in de kop van de koers. Vorig jaar debuteerde Sven bij Omega Pharma-Lotto door het 
uiteenvallen van die ploeg was er ondanks een 2-jaars contract geen mogelijkheid voor hem om te 
blijven. 
 
Meer over Sven Vandousselaere. 

  

 

UCI European Tour - stand op 25 februari 

28 februari 2012 - Teamnieuws 

Eén van de doelstellingen van de ploeg in 2012 is deelnemen aan de WK-ploegentijdrit op de weg in 
het Nederlandse Valkenburg op zondag september. Dit is een nieuwe WK-discipline, voorbehouden 
voor merkenploegen. We moeten ons daarvoor eerst kwalificeren op punten die we kunnen 
verdienen in de UCI koersen tijdens het jaar. Concreet, we moeten top 20 halen de Team-ranking 
van de UCI European Tour op 15 augsutus 2012.  
 
In de ranking van 25 febrauri zijn we alvast goed gestart. Ondanks ons beknopt programma in 
februari staan we momenteel op de 15de plaats met 54 punten. Saur-Sojasun voert de stand aan 
met 288 punten. In de individuele stand staat Tom Van Asbroeck 18de (40 punten), Pieter Serry 
65ste (7 punten) en Michael Van Staeyen volgt met eveneens 7 punten. De leider in deze stand is de 
Brit Jonathan Tiernan-Lock. 
 
Info over het WK in Valkenburg vind je hier. En hoe we die punten kunnen verdienen zie je in het 
schema hieronder. Daarnaast kan je ook punten verdienen als leider in een rittenkoers en in het 
nationale kampioenschap.  
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Arnaud Démare in de spurt 

29 februari 2012 - Le Samyn (Bel., 1.1) 

De Grote Prijs Samyn werd gewonnen door de Fransman Arnaud Démare. Hij versloeg in een spurt 
van een omvangrijke kopgroep Kris Boeckmans en Adrien Petit. Tom Van Asbroeck werd 15de.  
 
Arnaud Démare is de wereldkampioen bij de beloften van 2011 en zijn landgenoot Adrien Petit was 
toen 2de. Nu zijn ze beiden prof, respectievelijk bij Française des Jeux en Cofidis. Démare won 
eerder dit jaar al een rit van de Ronde van Qatar en was vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne. 
Beloftenwereldkampioenen doen het goed momenteel, de winnaar van het WK 2010 - Michael 
Matthews - won vorige zondag nog de Clasica de Almeria.  
 
De Grote Prijs Samyn werd gekleurd door een ontsnapping van 5 met daarbij niemand van onze 
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ploeg. Met nog 25 kilometer te gaan werden ze ingelopen waarna nog heel wat pogingen volgden 
maar niemand raakte echt weg. Bij de aanvallers onder meer Laurens De Vreese.  

  

 

Fréderic Amorison wint opnieuw 

04 maart 2012 - De Vlaamse Pijl - Stannah (Bel., 1.2) 

Fréderic Amorison schreef in Harelbeke voor het tweede opeenvolgende jaar de Vlaamse Pijl op zijn 
naam. Hij ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep van 4 en behield een kleine voorsprong tot aan 
de meet. Steven Caethoven werd tweede voor Boris Dron. 
 
De wedstrijd ging in een grote ronde via de Zwalmstreek naar de heuvelzone en vandaar terug naar 
Harelbeke voor drie ronden van 11,5km. Op 3 van de 4 eerste beklimmingen - de Oude Kwaremont, 
de Paterberg en de Kruisberg - hadden we Gijs Van Hoecke mee vooraan. Hij kwam er telkens als 
3de boven. Het peloton was vanaf de Paterberg helemaal uiteen gevallen. Volgden nog de Côte du 
Trieu, de kasseien van de Varentstraat in Kaster en de Tiegemberg en dan, op weg naar het 
plaatselijke parkoers, hadden we 21 leiders met daarbij onder meer Steven Van Vooren. In 
Harelbeke vormde zich in 2 fasen een kopgroep van 4 waarachter 2 groepen samenklitten tot een 
eerste peloton. Frédéric Amorison zat erbij vooraan en liet zijn medevluchters in de finale achter. In 
het eerste peloton hadden wij Jodts, Waeytens, Van Hoecke, De Vreese en Van Vooren. 

  

 

Kwiatkowski de proloog, en Chicchi de eerste rit 

04 maart 2012 - Driedaagse van West-Vlaanderen (Bel., 2.1) 

De Italiaan Francesco Chicchi en de Pool Michal Kwiatkowski - beide Omega Pharma-Quick Step - 
zijn de winnaars van de proloog en rit 1 in de Driedaagse van West-Vlaanderen. Kwiatkowski voert 
ook de stand aan. Stijn Neirynck was zaterdag onze man in de vlucht van de dag. 
 
Stijn Neirynck zat zaterdag samen met Baptiste Planckaert (Landbouwkrediet-Euphony) en de 
Amerikaan Jeffry Louder (UnitedHealthcare) in de vlucht van de dag. Een poging van Pieter 
Vanspeybroeck eerder, ging niet door. Het koptrio liep tot 4'28" uit en op ongeveer 15 kilometer van 
de finish werden Stijn en Planckaert gegrepen. Louder had eerder al de rol gelost. Planckaert heeft 
de trui van de tussenspurten maar Stijn totaliseert evenveel punten. De massaspurt was 
onafwendbaar maar werd ontsierd door een valpartij op ongeveer 2 kilometer van de finish. 
Dominique Cornu, 16de in de proloog en 13de in de stand na deze rit, komt vandaag in de slotrit niet 
meer aan de start omwille van een grieperig gevoel en keelpijn. Daarmee is Jelle Wallays, 18de, 
onze best geklasseerde. De rit vandaag gaat van Nieuwpoort naar Ichtegem met onderweg 
beklimmingen op de Rodeberg, Monteberg en Kemmelberg.  
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Goede beurt van onze mannen in Murcia 

04 maart 2012 - Vuelta Ciclista a Murcia (Esp., 1.2) 

Onze mannen hebben geen slechte beurt gemaakt in de Ronde van Murcia. Sander Armée werd 
13de in de eindstand en vond van zichzelf dat het nog beter had kunnen zijn. Pieter Serry werd in de 
lastige zaterdagrit met 4 beklimmingen 19de ondanks problemen met de maag. De Columbiaan 
Nairo Quintana (Movistar) won de eerste rit en het eindklassement. De afsluitende tijdrit van zondag 
werd gewonnen door de Rus Alexander Serov. 
 
In de zaterdagrit maakte de Columbiaan Nairo Quintana het verschil op het einde van de slotklim en 
in de daaropvolgende afdaling van 7 kilometer. Hij reed de Brit Jonathan Tiernan-Locke eraf en hield 
vol tot de finish. De rit werd gekleurd door een kopgroep van 9 terwijl in het peloton de ploegen 
Rabobank, Euskaltel en Movistar het tempo onderhielden. De kopgroep liep tot meer dan 4 minuten 
uit maar op de slotklim, de alto del Collado Bermejo, werden de laatste overlevers ingelopen. Sander 
klom intussen goed, kon gaandeweg de snelheid opdrijven en kwam als 11de boven. In de afdaling 
moest hij enkele renners laten passeren. In de behoorlijk technische afdaling waren er verschillende 
valpartijen. Zo ging Tim Declercq, na net als onze andere renners gewerkt te hebben voor Pieter en 
Sander, overkop na een misverstand met een voorliggende renner. De balans blijft gelukkig beperkt 
tot een verstuiking ter hoogte van de heup. Even werd er gevreesd voor een barst in de heup. Tim 
reed de rit nog uit maar ging niet meer van start in de tijdrit.  
 
Die tijdrit, een klus over 12.3 kilometers in de straten van Murcia, werd gewonnen door de Rus 
Alexander Serov (RusVelo). De Columbiaan Nairo Quintana gaf de eindzege niet meer prijs. Voor 
wie hem nog niet kent, in 2010 won Quintana de Tour de l'Avenir. Sander schoof na de tijdrit op van 
plaats 14 naar 13 in de stand. Pieter werd 24ste in de stand. 

  

 

Julien Vermote eindwinnaar, Wallays 13de. 

04 maart 2012 - Driedaagse van West-Vlaanderen (Bel., 2.1)  

Opnieuw massaspurt vandaag, gewonnen door de jonge Fransman Arnaud Demare. Julien Vermote 
(Omega Pharma - Quick.Step) stak het eindklassement op zak. Jelle Wallays werd daarin 13de. 
Dominique Cornu - grieperig en keelpijn - ging vandaag niet meer van start.  
 
De slotrit vandaag in de 3-daagse van West-Vlaanderen ging van Nieuwpoort naar Ichtegem met 
onderweg beklimmingen op de Rodeberg, Monteberg en Kemmelberg. In Ichtegem volgden dan nog 
3 plaatselijke ronden van 11 km. Door regen en wind werd dit een lastige bedoening maar dat 
weerhield Stijn Neirynck er niet van om opnieuw op post te zijn in de aanval. Net zoals zijn opponent 
voor het klassement van de tussenspurten overigens, Baptiste Planckaert. In een kopgroep van 7 
reden ze vooruit en op de Kemmelberg was het Planckaert die voor Stijn de punten pakte. In 
Ichtegem waren de vluchters weer ingerekend en het peloton maakte zich weer op voor een 
massaspurt. De jonge Fransman Arnaud Demare (FDJ) was net als woensdag in Le Samyn de 
snelste. Julien Vermote (Omega Pharma - Quick.Step) stak het eindklassement op zak. Zijn 
ploegmaat Kwiatkowski - aan de leiding na de proloog - zat immers niet meer in het eerste spurtende 
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peloton. Jelle Wallays werd dus als 13de onze best geklasseerde renner. Hij reed vrijdag al een 
goede proloog, schoof gisteren 1 plaats op in de stand en vandaag ging hij van 18 naar 13.  

  

 

Dichte ereplaatsen in de kou voor Jacobs, De Vreese en 
Wallays 

09 maart 2012 - Wanzele (Bel.) 

Met 181 begonnen ze eraan in Wanzele en we kregen opnieuw een koude koers met regen en wind 
van start tot aankomst. Door de zware omstandigheden werd de wedstrijd met 3 ronden ingekort. Na 
een dik uur koers kregen we vooraan een groep van 27 strijders en het hondenweer deed dan de 
rest. De kopgroep werd kleiner en kleiner en bijna halfweg zonderde zich vooraan 4 man af. Voor ons 
waren dat Laurens De Vreese en Pieter Jacobs, en voor het An Post Sean Kelly team Niko Eeckhout 
en de Litouwer Gediminas Bagdonas. Moeilijk moment was er voor Laurens, helemaal onderkoeld 
had hij extra kledij nodig maar daarbij verloor hij een halve minuut. Laurens wist zijn plaats vooraan 
nog terug in te nemen maar de inspanningen bekocht hij verderop in de koers. De twee An Post 
Sean Kelly renners raakten alleen voorop en Eeckhout haalde het voor Bagdonas. Pieter werd 3de 
en Laurens 4de. Onze mannen volgden op 2'48" van het leidersduo. Jelle Wallays werd nog 6de op 
4'07". 

  

 

Ereplaatsen voor Tom Van Asbroeck en Stijn Neirynck in 
Nederland 

11 maart 2012 - Dwars door Drenthe (Nld., 1.1) en Albert Achterhes Ronde van Drenthe (Nld., 1.1) 

In Nederland, Drenthe, zagen we vrijdag en zaterdag een super sterke Tom Van Asbroeck aan het 
werk: 2 top 10 plaatsen weer! Stijn Neirynck kende vrijdag een totale offday maar was zaterdag weer 
helemaal terug met een schitterende 5de plaats in de Ronde van Drenthe. De winnaar waren Theo 
Bos vrijdag in Dwars door Drenthe en Bertjan Lindeman zaterdag in Albert Achterhes Ronde van 
Drenthe.  
 
Theo Bos won vrijdag dus Dwars door Drenthe in de massaspurt. Tom pakte hier al de 10de plaats. 
Eén dag later won Bert-Jan Lindeman de Ronde van Drenthe gewonnen. In de sprint klopte hij zijn 
medevluchter, de Canadees Guillaume Boivin. De twee waren ontsnapt uit een kopgroep van 14 en 
daar zaten voor ons Stijn en Tom. De 2 koplopers bleven lang in het vizier van de achtervolgers maar 
niemand kreeg de kloof dicht. Stijn probeerde in de finale nog alleen de kloof ter overbruggen maar 
dat lukte niet. Vrijdag had Stijn nog complete offday maar zaterdag stond hij er weer helemaal terug, 
opnieuw een knappe prestatie na wat hij vorige week allemaal liet zien in de driedaagse van West-
Vlaanderen. Het groepje achter de koplopers was nog uiteengevallen en op 40 seconden van 
Lindeman werd Stijn 5de. En dan was er weer Tom, hij won op 51 seconden de spurt van een 
groepje van 11 voor de 7de plaats. 
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Kopgroep met Jodts, Declercq en Armée haalt het net niet 

11 maart 2012 - Deinze-Ieper (Kattekoers) (Bel., 1.2) 

Jammer, in de Kattekoers in Ieper zaten Sven Jodts, Tim Declercq & Sander Armée in kopgroep die 
op enkele kilometer van finish gegrepen werd. Met Sven in de goede vlucht konden we voor de zege 
gaan maar nu liep alles toch nog samen. Pieter Jacobs werd onze beste op plaats 13. Sander, Sven 
& Pieter hadden 2 dagen in Nederland gekoerst maar vervingen hier Kevin De Jonghe (out door 
knieproblemen), Jelle Wallays en Eliot Lietaer (beide ziek). Roy Jans (An Post - Sean Kelly) won de 
wedstrijd in de massaspurt.  
 
Het was een kopgroep van 17 man waar onze drie renners bij zaten. De 17 reden dik 70 kilometer in 
de aanval en met Sven hadden we iemand mee die de sprint kon winnen. Helaas niet dus, een 
eerste peloton keerde terug en een 40-tal renners spurtten voor de zege. Hoe dan ook, onze mannen 
hebben weer hard gewerkt en zoals vrijwel overal dit jaar mee koers gemaakt. En ze zijn ambitieus, 
na afloop van de wedstrijd gingen er een aantal nog bijtrainen. 

  

 

Preben Van Hecke wint solo! 

11 maart 2012 - Omloop van het Waasland (Bel., 1.2) 

Knappe overwinning vandaag van Preben Van Hecke. In Stekene haalde hij het solo in de Omloop 
van het Waasland. Samen met Zico Waeytens zat hij in een kopgroep van 9. De vluchters bleven 
voorop en in de slotkilometers gingen Zico en Preben hun kans. Preben raakte voorop en haalde het 
solo.  
 
De wedstrijd ging van Lokeren naar Stekene over 191,2 kilometer en de kopgroep van 9 kwam vrij 
laat tot stand. Erbij zaten naast onze 2 renners Gediminas Bagdonas en Joren Segers (An Post), 
Yoeri Havik (De Rijke), Alexandre Blain (Endura), Egidijus Juodvalkis (Landbouwkrediet) en Evert 
Verbist en Steven Caethoven (Accent Jobs). De grote ploegen waren vooraan dus goed 
vertegenwoordigd en het peloton kwam niet meer terug. In de laatste kilometers begon dan vooraan 
het gevecht voor de overwinning. Preben haalde het en zette zo de 2de overwinning van Topsport 
Vlaanderen - Mercator 2012 op de tabellen. En Zico werd mooi 6de. 
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Foto: www.wielerseizoenfotos.be 

  

 

Twee keer sprint, twee keer Chicchi 

16 maart 2012 - Nokere Koerse (Bel., 1.1) en Handzame Classic (Bel., 1.1) 

We zagen twee super snelle 1.1 wedstrijden de voorbije dagen en de mannen van Topsport 
Vlaanderen - Mercator maakten telkens mee de koers. De spurtersploegen deden in de finales wat 
spurtersploegen moeten doen en zowel in Nokere als in Handzame maakte de Italiaan Francesco 
Chicchi dat werk af in de sprint. Aanvallend opvallen voor ons deden Pieter Serry, Steven Van 
Vooren en Pieter Jacobs. Pieter Vanspeybrouck pakte een mooie ereplaats in Nokere.  
 
In de Handzame Classic vormde zich vrij snel al een omvangrijke kopgroep met daarbij Pieter Serry. 
De voorsprong van de koplopers kwam nooit in de buurt van 2 minuten maar toch bleven ze voorop 
tot op 11 kilometer voor de finish. In Nokere trok eerst Steven Van Vooren mee in een kopgroep. 
Helaas viel hij daar voor het oog van de camera's letterlijk weg door vorkbreuk. Zijn medevluchters 



21 
 

Topsport Vlaanderen – Mercator 2012 / Nieuws 

werden later allemaal ingerekend. Nadien zagen we Pieter Jacobs verschillende keren aanvallen en 
even ook weggeraken in alweer een omvangrijke kopgroep. De samenwerking stokte daar en in de 
finale controleerden de ploegmaats van Chicchi. Pieter Vanspeybrouck werd mooi zevende. 

  

 

Franse winnaars in Franse 1.1 koersen 

19 maart 2012 - Classic Loire Atlantique (Fra., 1.1) en Chôlet - Pays de Loire (Fra., 1.1) 

Afgelopen weekend reed onze ploeg in Frankrijk 2 wedstrijden van het UCI statuut 1.1. Zaterdag in 
de Classic Loire-Atlantique won de Fransman Florian Vachon (Bretagne-Schuller) voor zijn Italiaanse 
medevluchter Mirko Selvaggi (Vacansoleil). Onder meer Zico Waeytens, Laurens De Vreese en 
Pieter Jacobs toonden zich in de finale. Pieter werd uiteindelijk zesde en Tom Van Asbroeck werd 
negende. In Cholet-Pays de Loire ging de overwinning naar de jonge Franse spurter Arnaud Démare. 
 
De Classic Loire-Atlantique gaat over 11 ronden van 16,8 geaccidenteerde kilometers. Het slechte 
regenweer maakte dat het wegdek er op sommige plaatsen behoorlijk glad bij lag. Dat ondervond 
aanvaller Yannick Martinez (La Pomme Marseille) in een afdalingen toen hij ten val kwam. Samen 
met aanstoker Karol Domagalski (Caja Rural) zat hij in de eerste belangrijke vlucht van de dag. De 
voorsprong van het duo bleef steeds onder de 2 minuten en na 100 kilometer koers werden ze 
gegrepen door een ruime groep met daarbij Pieter Jacobs. Met nog 33 kilometer te gaan liep vooraan 
alles weer samen waarna zich een kopgroep van 5 vormde met daarbij Zico Waeytens en in een 
tweede groepje zat Laurens De Vreese. Vanaf dan kregen volgden steeds wisselende situaties 
mekaar op tot kort na het ingaan van de slotronde alles opnieuw samen liep. Het moment voor 
Selvaggi et Vachon om er vandoor te gaan en zij kregen Sébastien Delfosse (Landbouwkrediet), 
Delaplace en opnieuw Pieter Jacobs achter zich aan. Delfosse (Landbouwkrediet) werd nog derde, 
gevolgd door Commeyne en Feillu en dan volgde als 6de Pieter.  
 
In Cholet-Pays de Loire ging de overwinning naar Arnaud Démare. Dit is al de vierde zege dit 
seizoen voor de 20-jarige spurter van FdJ - Big-Mat. Een vlucht van vier zonder volk van Topsport 
Vlaanderen - Mercator kleurde hier de koers. De strijd om erbij te zijn barsste los op en in de afdaling 
van de eerste van 10 hellingen. De vluchters verwierven een maximale voorsprong van 6'30". In het 
peloton waren het vooral de ploegen van FdJ - Big-Mat (spurter Demaré) en Europcar (Voeckler) die 
het tempo onderhielden. De koplopers werden gegrepen op minder dan 7 kilometer van het einde. 
FdJ - Big-Mat nam het peloton dan op sleeptouw met het oog op een massaspurt maar door een 
valpartij net achter de eerste posities zaten ze plots met 5 voorop: Pierrick Fédrigo, Mickaël Delage 
en Arnaud Démare van FdJ - Big-Mat, Laurent Mangel van Saur-Sojasun en Adrien Petit. Die laatste 
was vorig jaar 2de na Arnaud Démare op het WK voor beloften en komt nu uit voor Cofidis. Het 
peloton kwam niet meer terug en Démare won de spurt. Laurens De Vreese werd 16de en was 
daarmee onze dichtste finisher.  

  

 

Pieter Serry derde in rit die voorbestemd leek voor spurters



22 
 

Topsport Vlaanderen – Mercator 2012 / Nieuws 

20 maart 2012 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1) 

De jonge Italiaan Andrea Palini won vandaag de eerste rit van de Settimana Coppi e Bartali. Pieter 
Serry zat mee in de kopgroep die nog net uit de greep van het peloton kon blijven en werd derde. 
Diezelfde plaats heeft Pieter in het klassement. 
 
Rit 1 ging over 10 ronden van 13,8 kilometer op een snel parcours ondanks een kort klim. Al kort na 
de start ging een groepje met onder meer Andrea Palini van Team Idea ervandoor. Het peloton met 
vooraan vooral de ploegen van Liquigas, Farnese Vini, Acqua e Sapone en Astana hield alles netjes 
onder controle. Vooraan vielen een paar renners weg en in de finale wisten zes verse krachten aan 
te sluiten bij drie overlevers van de eerste vlucht. Pieter was mee en werd knap derde. Tim Mertens 
zat goed geplaatst in de spurt van het peloton maar kwam - gelukkig zonder veel erg - ten val. Sven 
Jodts verscheen vandaag niet aan de start door ziekte. 
 
De Settimana Coppi e Bartali, koers ter nagedachtenis van de twee Italiaanse wielerlegendes, duurt 
nog tot zaterdag. Onze ploeg is de enigste Belgische ploeg hier aanwezig. Morgen staan een rit in lijn 
over 99,5 kilometer en een ploegentijdrit over 14,9 op het programma. Later volgen nog 2 ritten met 
behoorlijk wat klimwerk en een afsluitende individuele tijdrit over 14,3 kilometer. Vorig jaar werd 
Emanuele Sella de eindwinnaar. Dit jaar staan 147 renners aan de start en zij komen uit 19 ploegen. 
Emanuele Sella is er opnieuw bij, net als Vinokourov, Di Luca, Garzelli, Rujano, Moreno Moser en 
revelatie Jonathan Tiernan - Locke. 

  

 

Moeilijkere dag, Pieter en Arthur nog binnen de minuut in 
stand 

21 maart 2012 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1) 

Moeilijkere dag voor onze ploeg vandaag in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In de rit in 
lijn spurtte een peloton van een 70-tal renners voor de zege. De Italiaan Elia Viviani won en voor ons 
zaten Pieter Serry (12de) en Arthur Vanoverberghe (33ste) in die groep. In de daaropvolgende 
ploegentijdrit werden we 16de op 51 seconden van de winnaar, Team NetApp. 
 
In de rit in lijn over 99,5 kilometer brak het peloton in 2 stukken op een klim ongeveer halfweg. De 
ploegen Liquigas-Cannondale en Astana legden er stevig de pees op en met Pieter en Arthur hadden 
we 2 man mee. De ploegentijdrit over net geen 15 kilometer werd een moeilijke klus. Door de 
afwezigheid van Sven Jodts moesten we al starten met één renner minder en onderweg verloren we 
nog 3 man. Met vier ging het zo richting finish en ons duo dat in de rit in lijn in het eerste peloton zat 
was erbij. Het werd dus een 16de plaats en in de stand staat Pieter Serry nu 58ste op 53 seconden. 
Arthur staat 65ste op 57 seconden.  

  

 

Terpstra wint na solo van 32 km., Wallays en Jacobs top 20
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21 maart 2012 - Dwars door Vlaanderen (Bel., 1.1) 

De Nederlander Niki Terpstra won vandaag solo Dwars door Vlaanderen en zijn Franse ploegmaat 
Sylvain Chavanel werd 2de. Onze ploeg zette weer een soliede prestatie neer: we reden in de 
aanval, reden op de voorste rijen van het peloton, reden met Jelle Wallays in de spits van de 
wedstrijd en pakten finaal met Jelle en straffe Jacobs nog goede uitslagen.  
 
De wedstrijd ging razend snel van start - 50km/uur tijdens de eerste 2 uren - en een kopgroep die 
naam waardig kwam er dus niet. Een kwartet met Michael Van Staeyen bijvoorbeeld wist slechts een 
kilometer vooruit te blijven. Met nog 100 kilometer te gaan raakte dan 13 man weg en daarbij zat Eliot 
Lietaer. Ongeveer een minuut bedroeg de voorsprong maar vanuit het peloton trokken Chavanel en 
Terpstra in de tegenaanval. In hun zog liep alles min of meer samen en door een nieuwe actie van 
Chavanel vormde zich dan een kopgroep van acht met daarbij enkele overlevers van de vorige 
kopgroep en voor ons nu Jelle Wallays. In het peloton was het werken geblazen voor Vacansoleil-
DCM en Garmin-Barracuda terwijl de vluchters met een voorsprong van 1'40" richting Knokteberg, 
Oude Kwaremont en Paterberg trokken.  
 
Het Omega Pharma-Quickstep duo Chavanel/Terpstra zette stevig door op de heuvels en voorbij die 
Kwaremont reden Terpstra en onze Jelle weg van hun medevluchters. De twee hadden snel 20 
seconden maar Terpstra was super sterk en bijna boven op de Paterberg pakte hij een 5-tal 
seconden op Jelle. Met nog 32 kilometer te gaan begon Terpstra aan een solo-tocht richting 
overwinning. Achter Jelle viel de kopgroep intussen verder uiteen en een aantal overlevers vormden 
nu samen met een nieuw pakketje dat uit het peloton kwam de eerste achtervolgersgroep. Onder 
meer Filippo Pozzato, Koen de Kort, Sep Vanmarcke en Maarten Wynants zaten hier. Jelle kwam 
uiteindelijk in die groep terecht en alsof hij uit het niets kwam wist ook Pieter Jacobs met Movistar-
volk in zijn wiel nog terug te keren tot bij deze groep. Op Nokereberg, met nog 8 kilometer te gaan, 
barstte hier dan de strijd los voor de 2de plaats. Chavanel raakte weg met Koen de Kort en werd 2de 
op 47 seconden van Terpstra. Jelle werd 12de op 1'16" en Pieter 13de op 1'26". Meer dan 3 minuten 
na de winnaar kwam het peloton binnen. Michael Van Staeyen werd 22ste en Tom Van Asbroeck 
28ste.  

  

 

Pieter Serry schuift op in de stand 

23 maart 2012 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1) 

Diego Ulissi, een jong Italiaans wielertalent uitkomend voor Lampre, won de derde en vierde rit van 
de Settimana Coppi e Bartali. Pieter Serry werd vrijdag 11de en schuift in de stand op van plaats 37 
naar plaats 17.  
 
Donderdag won hij de sprint bergop voor Rory Sutherland en Danilo di Luca. Vrijdag was Ulissie de 
snelste van een kopgroepje van zes. Danilo Di Luca werd tweede en de Pool Bartosz Huzarski 
eindigde derde en nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Cesare Benedetti. Pieter Serry en 
Arthur Vanoverberghe zaten donderdag op een tweetal seconden van de winnaar en vrijdag zat 
Pieter mooi in de eerste achtervolgende groep, die op 7 seconden van de winnaar eindigde. Pieter 
werd 11de en schuift in de stand op van de 37ste plaats op 53 seconden van de leider 17de plaats 
op 1 minuut van de leider. Vandaag is er de afsluitende tijdrit over 14,3 kilometer. 
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Boonen wint, valpartijen en kwetsuren bij ons 

24 maart 2012 - E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (Bel., WorldTour) 

Tom Boonen won gisteren voor de vijfde keer de E3 Prijs Harelbeke. Boonen was de snelste van een 
groep van bijna vijftig renners. Preben Van Hecke zat daarbij en eindigde 20ste. Pieter Jacobs 
volgde in een groep op meer dan vijf minuten en werd 54ste. Steven Van Vooren en Jelle Wallays 
raakten betrokken bij valpartijen terwijl Pieter Vanspeybrouck aan de kant moest door een pijnlijke 
kiste op het zitvlak.  
 
Al bij al viel de schade na de valpartijen nog mee voor onze renners. Toch blijft het afwachten hoe ze 
vandaag een training verteren, afhankelijk daarvan kan het zijn dat onze ploeg Gent - Wevelgem nog 
wijzigt. Jelle Wallays raakte vijftig kilometer van het einde betrokken bij een valpartij die veel 
slachtoffers maakte. De staat van de weg was op die plaats wel heel slecht, het waren gewoon dikke 
lagen losse keien. Jelle was zwaar geraakt aan de rug en de ribben. Steven Van Vooren was 
betrokken in een eerdere valpartij en had vooral last van de kuitspier. Pieter Vanspeybrouck moest 
afstappen omwille van een kiste op het zitvlak. Op de kasseistroken was het niet te doen, ook een 
pijnstiller kon niet helpen. 
 

 
Foto: TDWsport.com 
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Dubbelslag voor Jan Barta, Pieter Serry 15de in eindstand 

24 maart 2012 - Settimana Int. Coppi e Bartali (Ita., 2.1) 

Jan Barta realiseerde zaterdag ene dubbelslag in de Settimana Coppi e Bartali. De Tsjech in dienst 
van Netapp won de afsluitende tijdrit en stak zo de eindzege op zak. De Pool Bartosz Huzarski 
begon als leider aan die tijdrit maar werd zo tweede. Pieter Serry werd 37ste in de tijdrit en won nog 
2 plaatsen in het klassement. Hij werd zo 15de op 1'41" van de winnaar. Sander Armée werd 44ste in 
de tijdrit en Kevin De Jonghe eindigde als 48ste op 1'02". Een opsteker voor Kevin, die net als een 
aantal andere renners van onze ploeg zijn voorbereiding op het seizoen grondig verstoord zag. Heel 
wat van onze renners werden geplaagd door ziekte of kwetsuren. Daarbovenop kregen we geen 
startrecht in de Ronde van Qatar en de Ronde van Oman, ging de Ronde van Sardinië ineens niet 
door, en werden meerdere ritten van de Ster van Bessèges ingekort. 

  

 

Stijn Neirynck 223 kilometers in de aanval, Boonen wint! 

25 maart 2012 - Gent-Wevelgem (Bel., WorldTour) 

Twee dagen na de E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke won Tom Boonen zondag ook Gent-Wevelgem. 
Boonen was de snelste van een eerste grote groep, 27 man sterk. Stijn Neirynck was voor onze 
ploeg de man van de dag. Hij reed vanaf kilometer acht in de aanval en bleef in de spits van de 
wedstrijd tot op 4 kilometer van het einde. Gent-Wevelgem ging over 235 kilometer, dus tel maar uit! 
 
Vladimir Isaichev was de aanstoker van de kopgroep. Acht kilometer ver waren we toen. De Rus 
kreeg het gezelschap van Koen Barbé, Kevin Van Melsen, Anders Lund, Jon Izagirre, Thomas 
Bertolini en onze Stijn. Toen het peloton stilviel en het verloop van de koers zo voor een tijdje in de 
plooi lag konden Joeri Krivtsov en Julien Fouchard ook nog vooraan aansluiten. Zij hingen al een 
tijdlang tussen peloton en kopgroep. De voorsprong liep snel op tot negen minuten, tot dan in het 
peloton de mannen van Greenedge Cycling Team het tempo opdreven. In de heuvelzone op de 
Schomminkelstraat, de achtste helling van de dag al, viel de kopgroep uiteen.  
 
Anders Lund en Jon Izagirre reden voorop en gingen hard door. Stijn zat in de daaropvolgende groep 
en zij werden door de voorwacht van een eerste peloton gegrepen op 25 kilometer van de finish. Die 
voorwacht, dat waren 2 kleppers: Fabian Cancellare en Peter Sagen. Stijn beet zich hardnekkig vast 
in het wiel van Cancellara, het ging hard! We hadden intussen alle hellingen al gehad en een grote 
groep kwam vooraan aansluiten. Heel wat favorieten ontbraken nog wel en vooraan hielden ze 
tempo hoog. Bij een tempoversnelling door een aanval van de Duitser Christian Knees (Team Sky) 
op 4 kilometer van het einde moest Stijn de rol lossen. Hij eindigde zo na een formidabele dag als 
29ste op 1'27" van Boonen.  
 
Pieter Vanspeybrouck - we zagen hem in de heuvelzone dikwijls attent op de voorste rijen van het 
peloton - eindigde in de groep die spurtte voor de 37ste plaats en werd 43ste. Al onze renners reden 
de wedstrijd uit. 
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Foto: TDWsport.com 

  

 

Sagan won, Van Vooren viel aan, Van Asbroeck werd 9de 

28 maart 2012 - rit 1 VDK-Driedaagse van De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC) 

De Slowaak Peter Sagan won dinsdag in Oudenaarde rit 1 van de Driedaagse De Panne-Koksijde. In 
het uitgedunde peloton dat spurtte voor de zege zaten voor onze ploeg nog Tom Van Asbroeck, 
Pieter Jacobs en Tim Declercq. Steven zat in een kopgroep en won twee van de drie tussenspurten. 
Woensdag draagt hij als leider van dat rushesklassement de blauwe trui.  
 
Het peloton trok razendsnel van Middelkerke naar Oudenaarde, 90 kilometers waarin niemand weg 
raakte. Vanaf Oudenaarde bleven er nog twee plaatselijke ronden van elk 57,5 km te gaan met 
telkens de beklimming van de Edelare, de kasseizone van de Haaghoek, en de beklimmingen 
Leberg, Berendries, Valkenberg, Oude Kruisberg en de Kortekeer. De kopgroep met Steven kwam 
pas tot stand aan de passage van de Edelare. Samen met Steven hadden we Tosh Van der Sande 
en de Nederlander Reiner Honig vooraan. Verderop kwamen nog twee renners aansluiten: Ronan 
Van Zandbeek en William Clarke. Tosh Van der Sande pakte de bergprijzen en Steven pakte twee 
rushes. De voorsprong van de vijf liep op tot maximaal 2'10", het peloton hield de vluchters dus wel 
binnen bereik. Bij het ingaan van de slotronde zijn Andy Cappelle en Gaudin - elk apart - vanuit het 
peloton naar de vluchters gereden maar aan de Haaghoek en de Leberg viel daar alles uit elkaar.  
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Met veel wisselende situaties ging het dan verder door de heuvelzone en na de Valkenberg hadden 
we vijf nieuwe leiders. De Italiaan Daniël Oss was eerst weg en Lieuwe Westra, Jacopo Guarnieri, 
Sebastian Langeveld en Ben Hermans konden nog bij hem aansluiten. Goed vooraan zaten voor ons 
op dat ogenblik Pieter Jacobs en Tim Declercq. Een herboren Tim want eerder in de wedstrijd werd 
hij geplaagd door buikkrampen. Twee keer passeerde hij hiervoor bij de wedstrijddokter, hij kon 
nadien 'bevrijd' verder koersen en deed dat perfect! In de achtervolging werkten vooral Terpstra en 
Chavanel en op 12 kilometer van van het einde vormde zich vooraan een eerste peloton van een 70-
tal renners met daarbij onze drie renners. We kregen nog aanvallers waaronder Dmitriy Muravyev en 
in de reactie liet Pieter Jacobs zich opmerken. Een sprint was niet te vermijden en Tom Van 
Asbroeck - een beetje ingesloten - pakte een mooie negende plaats. Sagan werd uiteraard ook leider 
in het klassement. 

  

 

Collectief sterke prestaties leveren 7de plaats op in 
ploegenstand 

30 maart 2012 - rit 2, 3a en 3b VDK-Driedaagse van De Panne-Koksijde (Bel., 2.HC) 

Woensdag won de Duitser Marcel Kittel in de sprint rit 2 van Driedaagse De Panne gewonnen. Een 
top 10 zat er niet in voor onze renners, en Steven Van Vooren moest zijn leiderstrui voor het 
klassement van de rushes overlaten aan de man van de ontsnapping van de dag, thuisrijder Andy 
Cappelle. Die was de sterkste van een koptrio dat tot meer dan 7 minuten uitliep en bleef het langst 
uit de greep van het peloton. Onze mannen moesten even aan het werk toen het peloton in 2 stukken 
brak. In de stand nam de Noor Alexander Kristoff (Katusha Team) de leiding over van Sagan. Die 
laatste verscheen op de slotdag niet meer aan de start. Ook Steven Van Vooren haakte af, hij werd 
geplaagd door darmproblemen.  
 
Het ging van bij de start super hard in die korte rit van donderdag voormiddag. Toch zag Preben Van 
Hecke nog een goed moment om extra gas te geven en alleen weg te rijden uit het peloton. Rob 
Goris en Clinton Avery reden verderop naar hem toe en het trio dikte met Jonathan Breyne en 
Andrea Di Corrado aan tot een kopgroep van 5. Tot 2'30" liepen ze uit en aanstoker Preben toonde 
zich samen met Clinton Avery de sterkste. Het leverde Preben de prijs van de strijdlust op. De 
sprintersploegen behielden de controle wel terwijl de koplopers mekaar in de finale nog wat 
bestookten. In de sprint was het Alexander Kristoff die won. Michael Van Stayen, die helemaal 
buitenom ging in de laatste bocht op 350 meter van de finish, werd 8ste.  
 
In de namiddag volgde dan de afsluitende tijdrit. Enkel Preben Van Hecke, te ver in het klassement, 
moest niet meer aan de slag. Voor Arthur, Michael en Stijn Neirynck was deze tijdrit niet meer zo 
belangrijk, al wil hardrijder Arthur in een tijdrit steeds wel vol gaan, vorig jaar reed hij nog het WK 
tijdrijden bij de beloften. Pech echter voor Arthur want zijn opwarming werd grondig verstoord door 
kettingbreuk tijdens de verkenning en Hans De Clercq moest op zoek gaan met de wagen. Veel tijd 
bleef er niet meer over want Arthur was bij de eerste starters. Uiteindelijk werd hij 77ste op 111 
deelnemers. Tim, Pieter en Tom stonden na hun goede prestatie in de rit van woensdag allen nog op 
12 seconden van de leider en kwamen zo 'in theorie' nog in aanmerking voor de eindzege. Alles 
geven was de boodschap en dat deden ze. Tim werd 45ste en Tom - die in zijn carrière nog amper 
op een echte tijdritfiets gereden had - werd 52ste. Pieter Jacobs was onze uitschieter: hij kwam 
binnen als in de 25ste tijd terwijl Michel Wuyts netjes opmerkte dat Pieter al een tijdje op hoog niveau 
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bezig is! In de eindstand kwam Pieter terecht op de 15de plaats, Tim werd 25ste en Tom 29ste. Heel 
mooi allemaal, samen leverde ons dat de zevende plaats op in de ploegenrangschikking en daarmee 
bleven heel wat grote ploegen achter ons. En voor we het vergeten, Chavanel won de tijdrit en pakte 
meteen ook de eindzege in deze Driedaagse De Panne. 

  

 

Pieter Serry sterk en 4de, Pavel Brutt wint 

31 maart 2012 - Volta Limburg Classic (Nld., 1.1) 

Traditioneel rijden de renners daags voor de ronde in Nederland de Hel van het Mergelland. Met 
ingang van dit jaar werd die wedstrijd omgedoopt tot de Volta Limburg Classic. Op het menu: drie 
grote ronden door het Nederlands Limburgse heuvelland en de Belgisch Limburgse Voerstreek, 
gevolgd door twee plaatselijke ronden in het Nederlandse grensplaatsje Eijsden. De Rus Pavel Brutt 
was de snelste van een kopgroep van vijf. Pieter Serry werd vierde en reed een zeer sterke 
wedstrijd.  
 
Het werd een bloedstollende finale daar in Nederland. De vijf koplopers raakten weg in de derde 
grote ronde maar echt groot was hun voorsprong niet en na het klimwerk ging het tegen de wind in 
richting Eijsden. Meerdere keren leek duidelijk dat de winnaar in de kopgroep zat maar telkens 
opnieuw kwam het peloton dan weer gevaarlijk dicht terug. Maar ze hielden vol, de vijf, of beter 
gezegd de vier plus Pavel Brutt. De Katusha-renner kwam de laatste 20 kilometer niet meer op kop, 
al had hij daar wel een goed excuus voor want hij reed al in de aanval vanaf kilometer 7 van de 
wedstrijd. Brutt zat toen in een kopgroep met daarbij Bert-Jan Lindeman (Vacansoleil) en gedurende 
een tijdje ook Jasper Hamelink. Brutt en Lindeman werden ingelopen op 40 kilometer van het einde, 
kort voor de nieuwe ontsnapping tot stand kwam. Hij zat dus weer mee vooraan en was dus wel heel 
sterk. De vijf waren oorspronkelijk met acht en werden gelukkig niet meer bijgehaald door een 
uitgedund peloton. Daarin zat nog Sander Armée, hij werd 29ste. Tom Van Asbroeck werd 38ste.  

  

 

Pieter Jacobs onze beste, en Walter Planckaert tevreden 

01 april 2012 - Ronde van Vlaanderen (Bel., WorldTour) 

Tom Boonen is de eerste winnaar van de 'new look' Ronde van Vlaanderen 2012. In Oudenaarde 
versloeg hij zijn Italiaanse medevluchters Filippo Pozzato en Alessandro Ballan. Bij onze ploeg is 
Pieter Jacobs al een paar weken onze sterkste man en dat bewees hij vandaag opnieuw. En Sven 
Vandousselaere was onze man in de vroege vlucht maar hij ging er wat te gretig tegenaan. Walter 
Planckaert was na afloop tevreden over de prestaties van onze renners. 
 
De kopgroep van 15 kwam na een 10-tal kilometers tot stand. Sven zat erbij dus maar met de kaap 
van 200 kilometer in zicht moest hij op de eerste doortocht op de Kwaremont vooraan afhaken. Wat 
minder op kop rijden op eerdere lastige stroken en wat tijd nemen om te eten en te drinken, zo klonk 
het bij Walter Planckaert achteraf. Voor Sven en al onze andere renners in dit soort situaties geldt dat 
ze leren uit wat ze hier meemaken. Pech was er voor Eliot Lietaer en Laurens De Vreese. Zij 
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moesten verder met een wiel van de neutrale wagen na pech op heel slechte plaatsen. Eliot moest 
verderop nog een tweede keer wisselen en Laurens moest eraf bij de laatste doortocht op de 
Kwaremont. Jelle Wallays reed zijn ketting eraf op de eerste doortocht van die Kwaremont en was 
achteraf zwaar teleurgesteld. Los van die mechanische pech ondervond hij nog hinder aan de ribben 
door zijn valpartij vorige week. Hiervoor had hij nog pijnstillers nodig. Jelle en Laurens reden de 
wedstrijd nog wel uit, Laurens werd 86ste maar Jelle werd niet geklasseerd. Pieter Vanspeybrouck 
verzeilde in een groepje van een 20-tal renners dat het peloton moest laten gaan op de 2de 
doortocht van de Kwaremont en de Patersberg. 'De schwung was eruit' in dat groepje, terugkeren 
lukte niet meer. En Stijn Neirynck had gewoon zijn dagje niet, zo vertelde hij zelf achteraf.  
 
Preben Van Hecke en Pieter Jacobs waren onze beste twee vandaag. Preben dook nog op op de 
eerste rijen richting derde passage Kwaremont/Patersberg en daar miste Pieter slechts op een haar 
na de aansluiting bij het peloton van 47 man dat ging voor de 4de plaats op 38 seconden van 
Boonen. Pieter werd zo 51ste op 3'26" en Preben werd 66ste op 4'43". Al bij al zijn we tevreden, 
aldus Walter Planckaert. En dat niet alleen met hoe we gekoerst hebben, maar ook omdat we 
gespaard bleven van de vele valpartijen.  

  

 

Zesde, nieuw record en zeker naar Londen 2012! 

04 april 2012 - Ploegenachtervolging, UCI Wereldkampioenschappen piste (AUS., CM) 

Onze baanrenners Kenny De Ketele, Dominique Cornu en Gijs Van Hoecke hebben samen met 
Jonathan Dufrasne (Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole) een schitterende prestatie neergezet in de 
ploegenachtervolging op het WK baanwielrennen in Melbourne. De Belgen werden zesde, 
verbeterden nog maar eens het nationaal record en zijn nu helemaal zeker van deelname aan de 
Olympische Spelen in Londen. De titel ging naar de Britten, die daarbovenop nog hun eigen 
wereldrecord verbeterden.  
 
Met maar liefst 2,648 seconden verbeterden de Belgen hun record van halfweb februari. De nieuwe 
besttijd bedraagt 4.02,317 en daarmee komen ze dicht bij de grens van 4 minuten, zo merkte een 
tevreden Kenny De Ketele achteraf op. En er is nog progressie mogelijk, want vooral de slotkilometer 
kan nog beter. We hebben nog enkele maanden werk voor de boeg en gaan er professioneel 
tegenaan.  
 
Herbekijk de race van de Belgen op sporza; 
Beluister het interview met Kenny De Ketele; 
 
Hier nog even de tijden van de Belgen per kilometer: 
 
1: 1:04.025 
2: 0:58.357 
3: 0:59.198 
4: 1:00.737 
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Vandousselaere weer kilometers in de aanval, Kittel wint 
spurt 

05 april 2012 - Scheldeprijs (Bel., 1.HC) 

Marcel Kittel heeft woensdag de Scheldeprijs gewonnen. In de verwachtte massaspurt haalde hij het 
voor Tyler Farrar en Theo Bos. Een vroege vlucht van zeven man kleurde de koers en Sven 
Vandousselaere was op post! Hij moest er wel even hard voor vechten want vijf man was al 
vertrokken en Sven ging ze samen met Wu Kin San (Hong Kong), ploegmaat van Gorik Gardeyn bij 
Champion System, achterna. Extra volk konden ze vooraan wel gebruiken, de twee sloten aan, en 
met zeven ging het verder richting Schoten.  
 
De vluchters liepen tot meer dan 8 minuten uit op het peloton maar uiteraard is dit een klassieker 
voor de sprinters en hun ploegen gingen mooi op tijd aan het werk. Onze mannen reden attent mee 
vooraan en dat bleek nodig in de finale want er kwamen breuken in het peloton en het begon te 
regenen waardoor het wegdek er gevaarlijk glad bij lag. Valpartijen waren niet te vermijden op op een 
kilometer van het einde raakte onder meer Pieter Vanspeybrouck daarbij betrokken. De vluchters 
waren op dat ogenblik al gegrepen. Sven was samen met Kevin Hulsmans de sterkste bij die 
koplopers, zij bleven het langst vooraan. Er waren nog 10 kilometers te gaan op dat ogenblik. Kittel 
won de spurt van een klein peloton met voor ons Tom Van Asbroeck (13de), Michael Van Staeyen 
(19de) en Stijn Neyrinck (27ste). 

  

 

De Vreese en Serry in de aanval, Gaëtan Bille wint 

06 april 2012 - Grand Prix Pino Cerami (Bel., 1.1) 

Laurens De Vreese en Pieter Serry waren onze mannen in beeld donderdag in de in de GP Pino 
Cerami. Beiden reden in de aanval en Laurens stak de bergprijs op zak. De overwinning ging naar 
Gaëtan Bille (Lotto Belisol)  
 
Laurens zat in het kwartet dat tekende voor de vlucht van de dag. Met nog 169 van de 200 kilometers 
te gaan gingen de vier ervandoor. Bij Laurens zaten Egoitz Garcia Echiguibel (Cofidis), Christiano 
Benenati (Farnese - Vini) et Bradley White (Unitedhealthcare). Tot bijna 7 minuten liepen ze uit. 
Laurens pakte 2 van de 3 bergprijzen. Op 77 kilometer van het einde kwamen de vluchters als 
eersten op het lokale circuit met daarin een korte stevige klim. Er waren nog 3 ronden te gaan waren 
maar kort nadien waren de vier gegrepen. Er volgden nog verschillende ontsnappingen, zo kregen 
we op 37 kilometer van het einde de ontsnapping met Pieter Serry en bij hem Pierpaolo De Negri 
(Farnese - Vini). Op een 25-tal kilometer van de finish werden ook zij gegrepen. Uiteindelijk kregen 
we een kopgroep van 3 met onder meer Marco Marcato (Vacansoleil). Hij leek het te gaan halen 
maar in de slotkilometer kregen de 3 toch nog het peloton in de nek. Gaëtan Bille zette vroeg aan en 
won de spurt met lichte voorsprong op het peloton. Laurens was onze dichtste finisher, hij werd 17de.
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Succes voor Gijs Van Hoecke en Kenny De Ketele 

07 april 2012 - Ploegenachtervolging, UCI Wereldkampioenschappen piste (AUS., CM) 

Bovenop het succes in de ploegenachtervolging kan de Belgische delegatie op het WK 
baanwielrennen in Melbourne enkele nieuwe bereikte doelstellingen op haar palmares bijschijven. Zo 
werd Gijs Van Hoecke er negende in het omniumnummer en daarmee heeft België nu ook definitief 
een ticket beet voor dit nummer op de Spelen in Londen. En Kenny De Ketele pakte brons in de 
puntenkoers, een discipline die helaas niet meer Olympisch is.  
 
Om zeker te zijn van een ticket voor het omniumnummer op de Olympische Spelen diende Gijs zich 
te plaatsen bij de beste achttien van de wereld en bij de beste acht Europese landen. We stonden al 
een tijdje goed in de ranking zodat de doelstellingen tijdens dit WK niet meer in gevaar kwamen. Na 
drie van de zes onderdelen stond Gijs al negende in de stand. Daar kwam op dag twee geen 
verandering meer in. Deze selectie is een schitterend succes voor onze jonge pistier. Kenny De 
Ketele zorgde dus voor brons in de puntenkoers. In de finale stond hij zelfs op kop tot dan de 
Australiër Cameron Meyer nog een winstronde wist te nemen en aan de leiding kwam. In de 
slotsprint spurtte de Brit Ben Swift naar zilver. Dominique Cornu tot slot werd nog zevende in de 
kwalificaties van de individuele achtervolging. Zondag rijdt De Ketele nog de ploegkoers met Gijs Van 
Hoecke. 

  

 

Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke wereldkampioen 
ploegkoers 

08 april 2012 - UCI Wereldkampioenschappen piste (AUS., CM) 

Fantastisch nieuws dus gisteren, op het WK baanwielrennen in Melbourne pakten Kenny De Ketele 
en Gijs Van Hoecke goud in de ploegkoers. Veertien jaar was het geleden dat België deze titel 
behaalde, toen wonnen Etienne De Wilde en Matthew Gilmore. Deze titel was het orgelpunt van een 
zeer geslaagd WK voor onze renners en voor de Belgische delegatie! 
 
Zowel Kenny als Gijs zaten met wat revanche-gevoelens bij de start van de ploegkoers. Kenny zat 
met een dubbel gevoel na zijn bronzen medaille in de puntenkoers, en Gijs had beter willen doen dan 
zijn negende plaats in het omnium. Die beide prestaties waren zeker ok, Kenny had een medaille en 
Gijs zorgde voor een ticket in het omnium op de Spelen, maar beide renners wilden meer. Ambitieus 
begonnen ze aan de ploegkoers, een onderdeel waarin Gijs nog niet zoveel ervaring heeft. De Britten 
en de Australiërs waren de topfavorieten en daarnaast konden meerdere landen voor de verrassing 
zorgen. Kenny dirigeerde en in de laatste 50 van de 200 ronden pakten we verschillende keren de 
punten. Toen dan de Australiërs op weg gingen naar een bonusronde trokken onze mannen mee. 
Nadien kon niemand nog een ronde nemen en de titel was binnen! En daarmee kwam er een eind 
aan een WK gevuld met Belgische topprestaties. We zetten die hier graag nog eens even op een rij: 
 
3 medailles: 
 
Goud ploegkoers heren Kenny De Ketele – Gijs Van Hoecke 
Brons Puntenkoers heren Kenny De Ketele 
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Brons Scratch vrouwen Kelly Druyts 
 
3 Olympische kwalificaties: 
 
Ploegenachtervolging heren (8° Olympic ranking – 6° Europa – 6° beste land op tijd) 
Omnium heren (11° Olympic ranking – 6° Europa) 
Omnium vrouwen (11° Olympic ranking – 6° Europa) 
 
2 Belgische records: 
 
4 km Ploegenachtervolging heren 4.02.317 Dominique Cornu, Kenny De Ketele, Jonathan Dufrasne, 
Gijs Van Hoecke (vorig record 4.04.956 – 19.02.12) 
3 km individuele achtervolging vrouwen 3.41.749 Jolien D’Hoore (vorig record 3.42.70 – Kristel 
Werckx – 15.8.91) 
 
Herbekijk de ploegkoers op sporza; 
Verslag van het WK baanwielrennen op sporza; 
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Foto: Ken Illegems 

  

 

Stijn Neirynck zesde, Pierre Perichon wint 

10 april 2012 - Paris-Camembert (Fra., 1.1) 

De Fransman Pierre Perichon (La Pomme Marseille) is de verrassende winnaar van Parijs-
Camembert (1.1). In een spurt met drie vloerde hij zijn landgenoten Cyril Bessy en Jean-Marc 
Bideau. Stijn Neirynck spurtte mee voor de 4de plaats en werd zesde. 
 
Twee Franse renners tekenden voor de ontsnapping van de dag. Stijn trok met 13 renners in de 
tegenaanval en vanuit die groep trok Pierre Perichon op en over de koplopers naar de zege. Knappe 
zesde plaats dus voor Stijn, mooi want Parijs-Camembert is een lastige koers. De klim op het einde, 
Le mur des Champeaux, doet wat aan de Waalse Pijl denken, en de weersomstandigheden waar in 
gekoerst werd zaten niet mee dit jaar.  

  

 

Wereldkampioenen terug thuis 

11 april 2012 - UCI Wereldkampioenschappen piste (AUS., CM) 

Onze wereldkampioenen ploegkoers op de baan Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke zijn sinds 
gisteravond terug thuis. Het was een lange trip vanuit het Australische Melbourne maar vandaag had 
'Studio Brussel al een gesprekje met Kenny en op de website van Sportwereld vind je een foforeeks 
van de thuiskomst van de kampioenen.  
 
 
 
Foto's blijde intrede in Gent van wereldkampioenen Kenny De Ketele & Gijs Van Hoecke op 
Sportwereld 
Foto's thuiskomst Kenny en Gijs op onze site; 
  

  

 

Derde! Pieter Serry gelooft het zelf niet meteen! 

11 april 2012 - De Brabantse Pijl (Bel., 1.HC) 

Prachtige derde plaats voor Pieter Serry woensdag in de Brabantse Pijl. Thomas Voeckler won solo 
na een sterk staaltje hardrijden. Pieter zat in het eerstvolgende groepje tussen renners als Oscar 
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Freire, Greg Van Avermaet, Jelle Vanendert, Dries Devenyns en Laurens Ten Dam. Helemaal op het 
eind trok hij in het spoor van Freire naar het podium! 
 
De ontsnapping van de dag werd gevormd door een trio met daarbij de Duitser Daniel Schorn die tot 
diep in de finale stand hield. Voorafgaand waren er heel wat pogingen om weg te geraken en daarbij 
liet Sander Armée zich opmerken. Op weg naar Overijse voor de finale begon het te regenen en 
kregen we heel wat valpartijen op het spekgladde wegdek. Sander raakte hierbij betrokken, zonder 
veel erg maar het peloton was intussen verbrokkeld en Sander zat te ver achterop om nog een rol 
van betekenis te kunnen spelen.  
 
In die finale zagen we Pieter Jacobs, Laurens Devreese en Pieter Serry mee de koers maken. Een 
aantal kleppers werd uitgeschakeld door valpartijen en gaandeweg werd duidelijk dat het met deze 
wedstrijd alle kanten op kon. Voeckler reed dan alleen weg vooraan en Pieter zat bij de eerste 
achtervolgers. Daar koerste hij vlot mee, en wist hij nog wat energie te sparen om in het slot een 
derde plaats te versieren. 
 

 
Foto: TDWsport.com 

  

 

Lietaer in de kopgroep van de dag, Gasparotto wint. 

15 april 2012 - Amstel Gold Race (Nld., WorldTour) 
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Enrico Gasparotto heeft zondag de Amstel Gold Race gewonnen. De Italiaan van Astana haalde het 
voor Jelle Vanendert en Peter Sagan. Eliot Lietaer zat in de kopgroep van de dag en reed dik 180 
kilometer in de aanval. Kort voor de Gulpenberg werd hij ingelopen, maar de zware finale reed hij 
nog uit om te finishen als 122ste op 11'26" van Gasparotto.  
 
Topsport Vlaanderen - Mercator had 3 man in de top 51: Pieter Serry (43), Laurens De Vreese (47) 
en Pieter Jacobs (51). Alle 3 eindigden ze op 2'03", een eerste grote groep moesten ze laten gaan na 
de Keutenberg, op ongeveer 12 kilometer van de finish. Voor Pieter Serry heeft dat slechts heel 
weinig gescheeld. Amper één minuut later werd Sander Armée 81ste en Jelle Wallays werd 114de. 
Sportdirecteur Hans De Clercq was tevreden met wat onze jonge gasten hier gepresteerd hadden. 
 
Twee fotoreeksen over de Amstel Gold Race; 
Fotoreeks op onze facebookpagina; 
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De ingeving van Sander Armée, en Rodriguez wint! 

19 april 2012 - La Flèche Wallonne (Bel., WorldTour) 

Joaquim Rodriguez heeft woensdag op de muur van Huy de Waalse Pijl gewonnen. Bij het opdraaien 
van de slotklim werden nog 2 vluchters ingerekend door een eerste peloton. Een duo zorgde voor de 
ontsnapping van de dag en tussen hen en het peloton reed lange tijd Sander Armée in de aanval. 
Pieter Serry werd 37ste op 37 seconden van de winnaar en was daarmee onze dichtste finisher.  
 
Het was een ingeving van het moment, die ontsnapping van Sander. Zowel in de Amstel Gold Race 
van vorige zondag als in het eerste uur van deze Waalse Pijl had hij al hard gewerkt met als doel 
mee te glippen in de vlucht van de dag. Makkelijk is dat niet en toen de wedstrijd voor een tijdje in de 
plooi lag ging Sander er alsnog vandoor. Hij pakte met zijn actie en elk geval heel wat publiciteit, 
vertelde Walter Planckaert achteraf. Op 44 kilometer van het einde werd Sander gegrepen maar hij 
wist nog stand te houden in het peloton tot op de voorlaatste klim.  
 
Stijn Neirynck en Pieter Vanspeybrouck zijn uiteindelijk niet gestart in deze Waalse Pijl. Stijn sukkelt 
al een tijdje met de knie en zal een kleine ingreep ondergaan. Nadien zal hij vrij snel weer zijn plaats 
kunnen innemen in het peloton. Pieter voelde zich al niet lekker in de Amstel Gold Race die hij niet 
beëindigde. Nu gaf hij ziek forfait. Laurens De Vreese en Jelle Wallays kwamen Stijn en Pieter 
vervangen. 
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Sander Armée (foto TDWsport.com) 
 
Meer foto's Waalse Pijl 2012. 

  

 

Kevin De Jonghe wint Nationale Testtijdrit 

21 april 2012 - Nationale Testtijdrit Opoeteren (Bel.) 

Kevin De Jonghe won vandaag de Nationale Testtijdrit in het Limburgse Opoeteren. In de categorie 
U23 had Kevin over een afstand van 29,4 kilometer 38’26″652″ nodig. Zijn gemiddelde bedroeg 
45km88/uur. Daarmee deed Kevin het 17 seconden sneller dan vorig jaar, terwijl hij dit jaar reed op 
een nat wegdek en in wat regen. Christophe Sleurs, nog maar pas Limburgs kampioen tijdrijden, 
werd 2de en de 3de plaats ging naar Jens Wallays, de broer van Jelle. Voor Kevin zal dit wel een 
opsteker zijn want door knieproblemen kwam zijn seizoen wat moeilijker op gang. 
 
Kevin en ook Arthur Vanoverberghe zijn nog U23 en omdat Topsport Vlaanderen - Mercator geen 
WorldTour-ploeg is mogen ze nog koersen in U23 wedstrijden. Arthur was er nu niet bij in Opoeteren, 
hij start morgen in Luik Bastenaken Luik. Zowel Arthur als Kevin komen nog in aanmerking voor een 
WK-selectie voor de tijdrit en/of wegrit in Valkenburg 2012.  
 
Enkele foto's van trainer Erwin Borgonjon op de facebook pagina van onze ploeg 
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Enkele foto’s van de tijdrit op de website van Kevin  

  

 

Pieter Serry laat nog maar eens progressie zien 

22 april 2012 - Liège-Bastogne-Liège (Bel., WorldTour) 

Met Luik Bastenaken Luik reden onze mannen vandaag hun laatste van een reeks WorldTour 
koersen, pas in augustus in de Eneco Tour volgt er voor ons nog een wedstrijd op dat niveau. De 
Kazak Maxim Iglinsky (Astana) won voor Vincenzo Nibali en Enrico Gasparotto. Pieter Serry eindigde 
in de groep die spurtte voor de 17de plaats op 2'11" en werd 30ste. Een knap resultaat en nog maar 
eens een bewijs van de progressie die Pieter op 1 jaar tijd gemaakt heeft! 
 
Publiciteit nemen in de vroege vlucht, dat is altijd één van de opdrachten voor onze renners. Onder 
meer Preben Van Hecke en Eliot Lietaer hebben het geprobeerd maar het lukte niet. Nadien ging 6 
man ervandoor en de trein was vertrokken. Tot 12 minuten liepen de vluchters uit maar in de buurt 
van Stavelot (Wanne, Stockeu, Levée) slonk de voorsprong snel.  
 
Terwijl de vluchters terug ingerekend werden begonnen op de beklimming van de Roche aux 
Faucons de favorieten te koersen. Zestien man raakte weg, allemaal gevestigde sterke 
ronderenners. In de eerstvolgende groep zat dan Pieter. Verderop volgde Sander Armée nog, hij 
eindigde 43ste op 5'39". 
 
Foto's vind je hier en op onze facebook pagina.  

  

 

Kevin De Jonghe derde in testtijdrit Borlo 

01 mei 2012 - Nationale Testtijdrit U23 (Bel., Borlo bij Gingelom) 

Diep ontgoocheld was Kevin De Jonghe na afloop van de testtijdrit in Borlo. Zijn strijd tegen de 
chrono over 20,5 kilometer duurde 26'27"313 en daarmee eindigde hij op de derde plaats. De 
overwinning ging naar Tim Wellens (Lotto Belisol U23) in een tijd van 26'11"641 en de tweede plaats 
ging naar Christophe Sleurs. Kevin had vooraf al gezegd dat de benen niet 100% waren en dat bleek 
ook in de wedstrijd.  
 
De voorbereiding en de seizoensstart van Kevin werden dit jaar flink verstoord door last van de 
luchtwegen en knieproblemen die hem even van de fiets hielden. Daarbij kwam nog het beperkte 
programma dat hij reed doordat een aantal rittenwedstrijden niet doorgingen. Verzachtende 
omstandigheden dus, maar Kevin is iemand met karakter en hij vecht wel terug. Vrijdag start hij in de 
Vierdaagse van Duinkerken, de rittenwedstrijd die 5 dagen duurt. Een fotoreeks over deze tijdrit vind 
je hier en op onze facebook pagina.  
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(Foto: Erik Van Breugel) 

  

 

Moreno Moser wint, Sander Armée in de aanval 

02 mei 2012 - Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (Deu., 1.HC) 

De Italiaan Moreno Moser heeft op dinsdag 1 mei Rund um den Finanzplatz Frankfurt gewonnen. In 
de slotkilometer was hij zijn medevluchters te snel af. Zijn Duitse ploegmaat Dominique Nerz spurtte 
5 seconden later naar de 2de plaats voor de Rus Sergey Firsanov en de Duitser Tony Martin. 
Drieëntwintig seconden na de winnaar won Andre Greipel de spurt van 27 man voor de 5de plaats. 
Bij die 27 hadden we Laurens De Vreese die 16de eindigde.  
 
Sander Armée was de aanstoker van de vlucht van de dag. Bij een eerste poging reed een grote 
groep voorop maar er was geen samenwerking. Bij Sanders tweede poging lukte het wel. Met zes 
reden ze vooraan maar echt groot werd de voorsprong niet. Op weg naar de finale reed er uit het 
peloton dan een grote groep naar de vluchters met onder meer Pieter Serry erbij. Omega Pharma - 
QuickStep reed echter de kloof dicht waarop in het zog van aanvaller Tony Martin een nieuwe grote 
groep vooraan afscheurde. Hier hadden we Laurens mee. Een 2de peloton met onze andere renners 
volgde op ongeveer 4 minuten van de koplopers maar werd op de plaatselijke omloop bij het ingaan 
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van de zeer korte slotronde stil gehouden.  

  

 

Nieuw, de Eddy Merckx time trial: ETT 

03 mei 2012 - Sponsornieuws 

Eddy Merckx Cycles wil zich van zijn concurrenten onderscheiden door meer te investeren in 
carbontechnologie en door de aerodynamica verder te optimaliseren. Zo werd er afgelopen winter 
reeds getest met een prototype van een tijdritfiets: de ETT (Eddy Merckx time trial), een 
revolutionaire fiets die een tipje van de sluier oplicht van de dingen die nog komen gaan. De testen 
op de weg starten deze lente: renners van Topsport Vlaanderen-Mercator en van Wallonie-
Bruxelles/Crédit Agricole leggen de ETT dan op de pijnbank. Hier vind je enkele foto's van de Eddy 
Merckx time trial. 
  
. 

  

 

Degenkolb wint, wederoptredende Waeytens toont zich 

04 mei 2012 - 4 Jours de Dunkerque (Fra., 2.HC) 

John Degenkolb heeft vrijdag de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerken gewonnen. De Duitser 
van Argos-Shimano was de snelste van een kopgroep van 10. De wederoptredende Zico Waeytens 
toonde zich op de beklimming van Cap Blanc Nez.  
 
De Vierdaagse van Duinkerken duurt vijf dagen en staat gekend als de wedstrijd die voor velen de 
start van deel twee van het seizoen inluidt. Dat geldt ook voor het merendeel van onze renners, ze 
komen uit een korte rustperiode. Daarnaast vinden we op de deelnemerslijst renners terug die 
wederoptreden na blessures of valpartijen en ook renners die al de Ronde van Turkije in de benen 
hebben. Rit één ging over 169,6 kilometer richting Coquelles met aan het eind vier plaatselijke 
ronden met daarin de lastige beklimming van Cap Blanc Nez gevolgd door een lange strook waar de 
wind zijn rol kan spelen. Een massaspurt gingen we hier niet krijgen volgens de organisatoren, hier 
zouden een aantal kanshebbers op de eindzege hun kaarten al op tafel gooien. Ze kregen gelijk, die 
organisatoren, grote verschillen werden er niet gemaakt maar het deelnemersveld was serieus 
verbrokkeld.  
 
In de op één na laatste plaatselijke ronde begon de strijd op Cap Blanc Nez. Overblijvers van een 
vroege vlucht werden één voor één opgeraapt en de wederoptredende Zico Waeytens viel aan bij het 
begin van de klim. Boven werd hij bijgebeend door een eerste pelotonnetje, en zo was Zico mee in 
de kop van de koers. In de lastige strook richting aankomst die volgde vormde zich dan een 
kopgroep van 7 die verderop de laatste 'vroege vluchter' inrekende. Achter de kopgroep kregen we 
een eerste peloton waaruit op de laatste klim nog 3 renners de sprong naar voor maakten. Daarbij 
zat John Degenkolb en hij was de snelste in de eindspurt. Tom Van Asbroeck (60ste), Kevin De 
Jonghe (78), Zico Waeyten (80), Sven Jodts (83) en Pieter Vanspeybrouck (109) eindigden op 38 
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seconden van de winnaar. In de top 10 zitten zoals verwacht nu al belangrijke kanshebbers voor de 
eindzege. Naast de winnaar van de dag zijn dat vooral Pierrick Fedrigo en Thomas Voeckler. Andere 
renners in de top 10 zijn Gert Steegmans, Romain Zingle, Jérôme Pineau en Zdenek Stybar. 

  

 

Aanvaller Sven Vandousselaere! 

07 mei 2012 - 4 Jours de Dunkerque (Fra., 2.HC) 

Onze mannen toonden zich afgelopen weekend in de vierdaage van Duinkerke. Zondag, in de 
Belgische rit van Poperingen naar Reningelst, zagen we Sven Vandousselaere weer in zijn rol van 
aanvaller. De vluchters werden niet gegrepen en Sven eindigde zesde. De Fransman Jimmy 
Engoulvent won en nam de leiderstrui over van John Degenkolb. Die had zaterdag ook de tweede rit 
gewonnen.  
 
Na 19 kilometer gingen ze ervandoor gisteren in die derde rit. Met zes waren ze, en ze bleven ruim 
uit de greep van het peloton. Na demarrages in de finale viel de kopgroep uiteen en Jimmy 
Engoulvent (Saur - Sojasun) won in een spurt met 2 tegen zijn landgenoot Kevin Lalouette (Roubaix -
Lille Métropole). Sven reed 166 kilometer in de spits en werd zesde. De rit van zaterdag werd dus 
gewonnen door John Degenkolb. In de massaspurt op kasseitjes bergop haalde hij het voor Zdenek 
Stybar en Jerome Pineau. Onze mannen reden een attente wedstrijd maar Michael Van Staeyen was 
er door een lekke band niet meer bij in de spurt. 

  

 

Sven Jodts sterk in koninginnenrit en 19de in eindstand 

09 mei 2012 - 4 Jours de Dunkerque (Fra., 2.HC) 

De Vierdaagse van Duinkerke was voor onze renners een ideale opstap naar deel 2 van het 
wegseizoen. In de laatste 2 ritten waren het Pieter Vanspeybrouck, Michael Van Staeyen en vooral 
Sven Jodts die zich toonden. De ritzeges gingen naar een zeer sterke Zdenek Stybar (rit 4) en 
Matteo Pelucchi (rit 5) terwijl Jimmy Engoulvent leider bleef in de stand en dus de eindzege op zak 
stak.  
 
Rit 4, de koninginnenrit, bracht de renners naar Cassel met op het menu 9 beklimmingen op de 
kasseitjes van de Casselberg. In de finale kregen we hier een totaal verbrokkeld deelnemersveld met 
voor Topsport Vlaanderen - Mercator een knappe prestatie van Sven Jodts. Onze tweedejaarsprof 
zat in een compacte kopgroep, de renners die voor de 22ste plaats koersen zaten al op meer dan 3 
minuten. Sven werd 17de en legde hier de basis van zijn 19de plaats in de eindstand. Van Sven 
hebben we het laatste nog niet gezien dit jaar, hij keerde al heel sterk terug uit stage in januari maar 
moest toen door ziekte even passen.  
 
De slotrit eindigde op de verwachtte eindspurt en hier pakte Michael Van Staeyen de zevende plaats. 
Tom Van Asbroeck werd 12de en Pieter Vanspeybrouck zat hier in de kopgroep van de dag.  
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Eerste profzege voor Jelle Wallays, één dag na zijn 
verjaardag 

12 mei 2012 - Pro Challenge - Houthalen - Helchteren (Bel.) 

Jelle Wallays trakteerde zichzelf één dag na zijn verjaardag met een eerste overwinning bij de profs, 
en dat na drie weken van 'relatieve' rust zonder competitie. In het Limburgse Houthalen-Helchteren 
won hij zaterdag de tweede editie van de Pro Challenge Helchteren, een regionale koers met 158 
deelnemers. Jelle reed vanaf ronde 3 in de aanval en haalde het in de spurt van Clement Lhotellerie. 
Bert De Waele werd derde en Wim De Vocht werd Limburgs kampioen. Jelle had in de finale af te 
rekenen met een slepend voorwiel na spaakbreuk. Door een slag in het wiel moest hij eerder al de 
rem helemaal open zetten.  
 
De beslissende vlucht van 15 kwam al in ronde 3 tot stand. In het peloton waren het zelfs onze 
renners die een tijdje achtervolgden. Ze hadden niet door dat Jelle mee was in deze grote kopgroep. 
Vooraan zat ook volk van andere grote ploegen en gaandeweg werd duidelijk dat de 15 vooraan voor 
de overwinning zouden gaan. Een trio met Sander Armée erbij kwam nog dicht maar wel te laat want 
vooraan barstte de strijd voor de zege los. Bij het ingaan van de slotronde kregen we vooraan 6 man 
met Jelle erbij en in de slotkilometer plaatste Jelle nog een aanval. Enkel de Fransman Lhotellerie 
sloot nog aan en in de spurt kon Jelle het afmaken. Binnenkort volgen nog foto's van deze wedstrijd.
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Foto: Erik Van Breugel 
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Foto: Erik Van Breugel 

  

 

Valpartij en ereplaats voor Michael Van Staeyen 

14 mei 2012 - Tour de Picardie (Fra., 2.1) 

Afgelopen weekend heeft John Degenkolb de Ronde van Picardië op zijn naam geschreven. De 
Duitser van Argos-Shimano won de eerste en de derde rit. Tussenin won Kenny van Hummel een rit. 
Voor Topsport Vlaanderen - Mercator was er een zesde plaats van Michael Van Staeyen in rit 3. In 
de eerste rit zat Michael goed gepositioneerd voor de massaspurt maar door een valpartij op 600 
meter van de finish waren zijn kansen verkeken. Michael was hier op weg naar een zekere 
podiumplaats hoorden we achteraf. In rit 2 zaten er wat hellingen in de finale en scheurde het peloton 
in 2 stukken. Met zes zaten we in de eerste groep van dik 75 man maar in de spurt raakten we op 
kant. Dominique Cornu moest de strijd staken tijdens die rit, hij blijft sukkelen met de rug. In de 
eindstand werd Sven Jodts onze best geklasseerde renner, Sven eindigde 16de in dezelfde tijd als 
de 10de. 
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Vanspeybrouck derde, De Ketele en De Vreese in de aanval

14 mei 2012 - Verrebroek (Bel.) 

De Litouwer Aidis Kruopis (Orica-Greenedge) won zondag in de sprint de regionale wedstrijd in 
Verrebroek. Nog een Litouwer, Gediminas Bagdonas, werd tweede en Pieter Vanspeybrouck was 
derde. Jelle Wallays spurtte één dag na zijn overwinning naar de negende plaats.  
 
Kenny De Ketele en Laurens De Vreese zaten in de belangrijkste ontsnapping van de dag, ze reden 
ongeveer 90 kilometer in de aanval. Op 3 kilometer van de finish werden ze gegrepen en de 
massaspurt was onafwendbaar.  

  

 

Enkel Steven Van Vooren vooraan 

16 mei 2012 - Puivelde Koers (Bel.) 

De 26-jarige Litouwer Gediminas Bagdonas (An Post-Sean Kelly) won woensdag Puivelde Koers. In 
de spurt klopte hij zes medevluchters. Steven Van Vooren eindigde als 13de. Hij was onze enige 
renner aan boord van een grote kopgroep. Onze mannen hebben nog getracht de scheve situatie 
recht te zetten maar zonder succes.  

  

 

Kevin Claeys wint, Michael Van Staeyen vijfde 

19 mei 2012 - Ronde van Limburg, Tongeren (Bel., 1.2) 

Kevin Claeys (Landbouwkrediet – Euphony) was donderdag in Tongeren de snelste in de spurt 
bergop en dat leverde hem winst op in de Ronde van Limburg. Michael Van Staeyen werd vijfde. 
Deze profkoers van categorie 2 verscheen na 18 jaar opnieuw op de internationale wielerkalender. 
Toen werd de Ronde van Limburg in en rond Sint-Truiden gereden op dezelfde dag als Kuurne-
Brussel-Kuurne.  
 
Een makkelijke koers was dit niet. Over net geen 190 kilometers ging het en de renners kregen 
daarbij 14 hellingen, 4 kasseistroken en een reeks smalle wegen voor de wielen geschoven. Mede 
door de goede weersomstandigheden kregen we een massaspurt aan de Eeuwfeestwal.  
 
Op het programma stonden een grote lus van 95 kilometer, een tweede lus van 50 kilometer en vier 
plaatselijke ronden van 11 kilometer. Er werd bijzonder hard gereden, na 1 uur koers waren de 
renners net geen 50 kilometer ver, en na 100 kilometer koers zat alles vooraan nog steeds samen. 
Even was er een scheur geweest in het peloton met vooraan een 30-tal renners met daarbij Tim 
Declercq. In de kleine lus vormde zich een kopgroep van zes met daarbij niemand van onze ploeg. 
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Echt ver liepen de zes niet uit. Met nog twee plaatselijke ronden te gaan bleven ze vooraan met drie 
over. Vanuit de achtergrond reden drie renners naar de koplopers en Tim was opnieuw van de partij. 
Bij hem ook Tim Wellens en Tom David. Deze kopgroep viel met nog één ronde te gaan ook uiteen 
en in de slotkilometers was de laatst overgebleven leider ingelopen. In de sprint werd Michael dan 
vijfde. Rick Zabel, zoon van Eric, werd tweede, Klaas Vantornout derde. Kevin De Jonghe kwam nog 
spectaculair ten val maar hij kon terugkeren in het peloton. Foto's van deze wedstrijd volgen nog. Op 
onze facebook fanpagina kan je al een reeks terugvinden. 

  

 

Podiumplaats voor Eliot Lietaer, Maxime Vantomme wint 

20 mei 2012 - Heiste Pijl, Heist-op-den-Berg (Bel.) 

Eliot Lietaer pakte zaterdag een mooie derde plaats in de Heistse Pijl, de regionale wedstrijd in Heist-
op-den-Berg. Eliot zat in de kopgroep van drie die spurtte voor de zege. Maxime Vantomme 
(Katusha) won voor Matthew Brammeier (Omega Pharma – Quickstep). Kort voor de spurt voor de 
zege begon kwam de wederoptredende Jurgen Roelandts nog aansluiten bij de leiders.  
 
115 renners namen de start en het ging snel van bij het begin. We kregen een kopgroep van 11 met 
daarachter een 2de groep. Vanuit de 11 vertrok het groepje van drie met Eliot in de slotronde. 
Slechts 28 renners haalden het einde, daarbij zaten voor Topsport Vlaanderen - Mercator acht 
renners. Michael Van Staeyen (6de) en Preben Van Hecke (9de) haalden nog de top 10. Foto's van 
deze wedstrijd volgen nog.  

  

 

Prachtig: 4 man top16 waarvan 3 top10 in eindstand 

20 mei 2012 - Glava Tour of Norway (Nor., 2.1) 

Nieuw op het programma van onze ploeg dit jaar was de Ronde van Noorwegen. Deze 2.1 
rittenkoers eindigde zondag en Topsport Vlaanderen - Mercator maakte er een schitterende beurt. Bij 
de deelnemers waren er zes ploegen uit de WorldTour maar wij hadden in de eindstand drie renners 
in de top tien en werden tweede in het bergklassement (Pieter Jacobs), het jongerenklassement 
(Pieter Serry) en het ploegenklassement. Knap gedaan, onze renners koersten hier bovendien 
dikwijls in de gietende regen en in de kou. Boasson Hagen werd eindwinnaar van de Ronde van 
Noorwegen. 
 
Het was in de rit van zaterdag dat Sander Armée, Pieter Serry, Pieter Jacobs en Laurens De Vreese 
de basis legden voor dit alles. De rit ging van Hamar naar Lillehammer, het moderne 
wintersportcentrum waar ooit nog de Olympische winterspelen plaats vonden. Op het programma: 
195 kilometers met onderweg behoorlijk wat klimwerk. In de laatste 50 kilometer lag een klim die 2 
keer genomen moest worden en de finish was eveneens bergop. Pieter Jacobs was mee in de 
vroege vlucht en sprokkelde punten voor het bergklassement. Sander en Pieter Serry raakten op de 
slotklim mee in een kopgroep van acht. Er waren nog 20 kilometers te gaan tot de finish vanaf de top. 
Het groepje viel in de finale nog uiteen, Pieter werd 4de en Sander 5de. Laurens was 14de en Pieter 
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Jacobs na het vele werk nog 25ste in dezelfde tijd als Laurens. Pieter Serry werd 2de in het 
jongerenklassement en reed de slotrit in de daarvoor bestemde trui, omdat Boasson Hagen ook de 
leiderstrui had in het algemene klassement.  
 
De eerste drie ritten waren vlak en eindigden op een massaspurt. In rit 1 was Pieter Vanspeybrouck 
nog betrokken in een zware valpartij waardoor zijn klassement meteen al om zeep was. Pieter zette 
wel door tot en met de slotrit. De slotrit was ook nog behoorlijk lastig maar we kregen toch een spurt 
van een 50-tal renners en Tom Van Asbroeck pakte de zevende plaats. In de eindstand noteren we 
dus vier man bij de eerste 16, waarvan 3 in de top 10: Sander (4), Pieter Serry (6), Pieter Jacobs (10) 
en Laurens (16). En dan moeten we nog vermelden dat Laurens in de slotrit nog enkele plaatsen 
verschoof door een valpartij.  

  

 

En de winnaars zijn ... 

22 mei 2012 - Teamnieuws 

Van 25 april tot en met 14 mei hielden we een wedstrijd waarbij je teamkledij 
(koerstrui/koersbroek/petje) kon winnen. De winnaars zijn intussen gekend, hun kledij wordt 
verstuurd. En de winnaars zijn Wouter Donck uit Lichtervelde en Robin Havet uit Leuven. We hadden 
164 deelnemers, Wouter en Robin gokten 165. Proficiat aan beiden, en hou deze website in het oog 
want heel snel komen we met een nieuwe wedstrijd en een leuke prijs waar ook de niet fietsers van 
kunnen genieten.  

  

 

Sterke Wallays in de aanval, Van Staeyen zesde en eerste 
Belg 

23 mei 2012 - Ronde van België (Bel., 2.HC) 

André Greipel heeft woensdag de openingsrit van de Bank van De Post Ronde van België 
gewonnen. De Duitser, mooi gelanceerd door zijn ploegmaats waaronder een sterke Roelandts, 
haalde het in de massaspurt voor de Italiaan Danilo Napolitano en de Nederlander Kenny van 
Hummel. Michael Van Staeyen was eerste Belg op de zesde plaats en Jelle Wallays was de 
smaakmaker in de vlucht van de dag.  
 
De rit ging van Mechelen naar Buggenhout over 162 kilometer. Jelle gaf zich voluit, samen met 
Michael Schär (BMC) was hij de aanstoker van een eerste ontsnapping. Zes andere renners sloten 
verderop aan bij het duo en de vlucht van de dag was een feit. In de strijd voor het 'Primus 
klassement van de strijdlust' en de daaraan verbonden zwarte leiderstrui moest Jelle enkel Leonardo 
Duque (Cofidis) laten voorgaan. na de laatste van die 3 sprinten, en met nog 17 kilometer te gaan, 
trok Jelle door en reed hij alleen voorop. Pas na een paar kilometer 'hardrijden' kon Michael Schär 
met in het wiel Paolo Ciavatta bij Jelle aansluiten. De andere koplopers waren intussen al bijna 
ingelopen door het jagende peloton. Met nog zeven kilometer te gaan was dat laatste ook het lot van 
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de drie koplopers. We zagen alweer een heel sterke Jelle Wallays aan het werk!  

  

 

Rogers en Petacchi verdelen de buit, ereplaats voor 
Declercq 

27 mei 2012 - Bayern Rundfahrt (Deu., 2.HC) 

De Australiër Michael Rogers voert momenteel de stand aan in de Duitse rittenwedstrijd Bayern 
Rundfahrt. Vier ritten ver zijn ze daar al, en de buit tot dusver werd netjes verdeeld tussen Rogers en 
de Italiaan Alessandro Petacchi. Rogers pakte de leiderstrui over van Petacchi in de tweede rit. Tim 
Declercq pakte die dag als 10de een mooie ereplaats.  
 
De eerste rit, 215.7 kilometer lang, stond aangestipt als de koninginnerit. Halfweg was er de 
beklimming van de Mühlberg, 10 kilometer lang voor een hoogte tot ongeveer 1100 meter. Het 
peloton viel helemaal uiteen maar in de afdaling liep alles weer samen en zo kregen we nog een 
massaspurt, gewonnen door Petacchi. Hellingen zorgden wel voor ravage in de tweede rit. Tim, Gijs 
Van Hoecke, Sander Armée en Preben Van Hecke wisten te overleven in een eerste peloton van 
ongeveer 70 man. Daaruit waren vijf renners ontsnapt en Rogers won de spurt. Petacchi won 23 
seconden later de spurt voor de zesde plaats en Tim - met de steun van de ploegmaats - werd daarin 
mooi vijfde en zo tiende in de rit. Rit drie was overwegend vlak en in de massaspurt was het weer 
prijs voor Petacchi. Sven Vandousselaere (13de) en Gijs (14de) waren hier onze dichtste finishers. In 
de tijdrit van zaterdag tenslotte won Rogers opnieuw en in de voorlopige stand wist hij zo zijn 
voorsprong op de dichtste belager nog op te drijven. Gijs was onze snelste tijdrijder, hij werd 35ste 
op net geen 2 minuten. 

  

 

Duitsers heersen in de Ronde Van België 

27 mei 2012 - Ronde van België (Bel., 2.HC) 

Vier op vier voor de Duitsers tot dusver in de Ronde Van België. Tony Martin (Omega Pharma - 
QuickStep) won zaterdag de tijdrit en voordien scoorde André Greipel (Lotto Belisol) een drie op drie 
in de ritten in lijn.  
 
Dat Tony Martin die tijdrit tussen Turnhout en Arendonk ging winnen had iedereen verwacht. Hij deed 
het met glans, liefst 46 seconden sneller dan de Nederlander Lieuwe Westra. In het algemeen 
klassement neemt hij zo de leiderstrui over van André Greipel. Voor onze ploeg pakte Michael Van 
Staeyen net als in de eerste rit de zesde plaats, en in rit drie was die stek weggelegd voor Tom Van 
Asbroeck. Telkens waren onze mannen de eerste Belg in de uitslag. En Pieter Vanspeybrouck zat in 
rit drie in de ontsnapping van de dag, een kopgroep van vijf die gegrepen werd op 17 kilometer van 
de finish.  
 
Vandaag eindigt de Ronde van België met een stevige Ardennenrit over 208 kilometer tussen Calvier 
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en Engis. Uitkijken wordt het naar wat Pieter Serry hier zal neerzetten, deze dag stond aangestipt in 
zijn agenda. 
 

 
Pieter Vanspeybrouck (Foto © An Wauters) 

  

 

Pieter Serry eindwinnaar jongerenklassement 

28 mei 2012 - Ronde van België (Bel., 2.HC) 

De slotrit in de Ronde van België ging zondag naar de Colombiaan Carlos Betancur terwijl de 
koppositie van de Duitser Tony Martin in de stand niet meer bedreigd werd. Voor onze ploeg lieten 
Laurens De Vreese en Pieter Serry sterk werk zien en ook Pieter Jacobs zat goed in de koers. Pieter 
Serry won het jongerenklassement.  
 
De slotrit ging over 208 kilometer van Clavier naar Engis, in en uit de Maasvallei. Veel klimwerk dus 
en met Laurens hadden we een sterke pion mee in de kopgroep. Op een 40-tal kilometer van de 
aankomst werden de vluchters bijgehaald en vormde zich in schijfjes een eerste groep van ongeveer 
22 man met Pieter Serry erbij. Pieter nam initiatief, reed een schitterende finale, en had samen met 
vier medevluchters een handvol seconden voorsprong bij het opdraaien van de laatste pittige 
beklimming richting finish. Uiteindelijk werd hij 11de op 17 seconden van de winnaar en 15de in de 
eindstand, en mocht hij ook het podium op als eindwinnaar van het jongerenklassement. Laurens zat 
in de eerstvolgende groep die lange tijd heel kort achter de koplopers bleef hangen. Uiteindelijk werd 
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hij 31ste op 2'23". 

  

 

Gijs Van Hoecke wint dernycriterium Ninove 

04 juni 2012 - Dernycriterium Ninove (Bel.) 

Gijs Van Hoecke won gisteren het dernycriterium in Ninove. De uistlag van de derde reeks werd ook 
de einduitslag voor wat betreft de top 3. Sven Nys werd tweede en Tom Van Asbroeck derde. Gijs 
werd gegangmaakt door Walter Huybrechts. 

  

 

Ereplaatsen voor De Vreese, Lietaer en Van Staeyen 

04 juni 2012 - Skoda-Tour de Luxembourg (Lux., 2.HC) 

Laurens De Vreese is zondag als tweede geëindigd in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. Eliot 
Lietaer werd in dezelfde tijd 8ste en is als 14de is onze best geplaatste renner in de eindstand. 
Michael Van Staeyen zorgde voor een ereplaats in rit twee door zesde te eindigen in de massaspurt.
 
De Ronde van Luxemburg opende woensdagavond met een proloog over 2,6 kilometer door 
Luxemburg Stad. De Fransman Jimmy Engoulvent (Saur - Sojasun) is een specialist en won voor de 
derde keer. Steven Van Vooren deed het niet slecht met een 13de plaats op 9 seconden. Pech was 
er voor Jelle Wallays want door een klapband sloeg hij tegen de grond en de schaafwonden en 
kneuzingen zouden hem parten spelen in het verdere verloop van deze ronde.  
 
De ritten van donderdag en vrijdag werden in de spurt gewonnen door André Greipel. Vrijdag spurtte 
Michael naar de zesde plaats. Zaterdag volgde dan de koninginnenrit en die werd gewonnen door 
Wout Poels voor Frank Schleck en de Deen Jakob Fuglsang (Radioshack) die de leiding nam in het 
klassement. Eliot volgde in een eerste achtervolgende groep op 24 seconden en werd 12de. Laurens 
zat in het daaropvolgende groepje op 54 seconden. Het scheelde maar een handvol seconden of hij 
had zich kunnen handhaven in het groepje bij Eliot. In de slotrit dan werd Laurens mooi tweede. Die 
rit eindigde met 7 plaatselijke ronden maar door het gure regenweer was er beslist om de eindstand 
op te maken bij de eerste passage aan de finish. Jürgen Roelandts passeerde solo en Laurens - heel 
alert - spurtte naar de tweede plaats. Er volgden dan nog 7 ronden waarin Roelandts aan de leiding 
bleef en Swift naar de tweede plaats spurtte maar de officiele uitslag is die van de eerste passage. 
Door de slechte weersomstandigheden reden slechts 60 renners de rit uit.  

  

 

Pieter Serry (nog) niet in uitslag Gippingen maar wel 
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degelijk 12de! 

08 juni 2012 - GP du canton d’Argovie (Che., 1.1) 

Pieter Serry werd gisteren na afloop van de GP du canton d’Argovie in het Zwitserse Gippingen mooi 
12de en eerste Belg. Door een fietswissel in de vierde ronde reed Pieter zonder transponder maar 
we zijn 100% zeker van zijn 12de plaats omdat het deelnerersveld aan de finish uiteen lag.  
 
Sergey Lagutin (Vacansoleil-DCM) was de snelste van drie koplopers voor Vladimir Gusev (Katusha) 
en Georg Preidler (Team Type 1). De drie hadden een vroege vlucht opgezet en aan de finish 
hadden ze nog 32 seconden over. De strijd voor de vierde plaats werd niet beslecht in een 
massaspurt. Nog 8 renners waren weggereden uit het peloton en enkele seconden na de laatste 
daarvan, Hubert Dupont, kwam Pieter binnen. Hij was in de achtervolging gegaan op die 8 en kwam 
slechts enkele seconden tekort, zo verduidelijkte sportdirecteur Hans De Clercq. Het nodige wordt 
intussen gedaan om dit recht te zetten, alles zal duidelijk blijken uit de fotofinish. Onze ploeg zette zo 
een goede prestatie neer in deze lastige wedstrijd, we hadden in de finale nog 4 man in het eerste 
peloton en hebben drie renners in de top 20. Preben Van Hecke werd 16de en Sander Armée 19de. 
Neoprof Tim Decrelcq werd nog mooi 26ste. 

  

 

Gijs Van Hoecke 3de in de wind! Ook top 10 voor Sven en 
Tim. 

11 juni 2012 - Ronde van Zeeland Seaports (Ned., 1.1) 

Met zijn derde plaats in de Ronde van Zeeland Seaports zette Gijs Van Hoecke zaterdag weer een 
schitterende prestatie neer. In het gezelschap van Lars Boom en de Zuid-Afrikaan Reinard Janse 
Van Rensburg kleurde Gijs de finale. In de slotkilometer waagde hij nog solo zijn kans maar op 200 
meter van de streep werd hij teruggegrepen. Van Rensburg won de spurt van drie voor Lars Boom 
en Gijs. Samen met Gijs waren ook nog Sven Vandousselaere en Tim Declercq goed voor top 10.  
 
Door de stevige windkracht scheurde het peloton snel na de start in waaiers. De eerste groep dunde 
zo steeds meer uit zodat ze daar na verloop van tijd met nog 16 waren. Rabobank telde vijf renners 
in die kopgroep, wij hadden nog drie man mee en drie man in een volgende groep. Toen het trio met 
Gijs dan, met minder dan 20 kilometer te gaan, voorop geraakte was het niemand minder dan Mark 
Renshaw die op kop van de achtervolgers het werk deed maar de drie bleven voorop.  
 
De 23-jarige Zuid-Afrikaanse winnaar Janse Van Rensburg komt uit voor Team MTN Qhubeka en 
boekte hier al zijn twaalfde zege van het seizoen toe. Daarbij onder meer het eindklassement van de 
Ronde van Marokko, de Ronde van Bretagne en in België het Circuit de Wallonie, een wedstrijd van 
de topcompetitie. 
 
Foto's van deze wedstrijd vind je op http://www.wielerpics.be  
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Doussie kleurt openingsetappe en pakt bolletjestrui in Ster 
Zlm Toer! 

15 juni 2012 - Ster ZLM Toer (Ned., 2.1) 

Een kwartet met daarbij Sven Vandousselaere kleurde donderdag de eerste etappe van de Ster ZLM 
Toer. Onderweg pakte hij de punten op de enige helling van de dag, de Slingerberg, waardoor hij als 
leider in dat nevenklassement op het podium mocht. De vier liepen tot 7 minuten uit en werden op 15 
kilometer van de finish gegrepen. Vanaf dan controleerden de spurtersploegen, het peloton bleef 
gesloten en de rit werd in de spurt gewonnen door de Duitser Marcel Kittel (Argos-Shimano) voor 
Mark Renshaw (Rabobank) en wereldkampioen Mark Cavendish (Sky Procycling). Sven - vorig 
weekend ook al heel sterk en top 10 in de Ronde van Zeeland Seaports - eindigde in de buik van het 
peloton als 83ste. De 2de rit gaat over Limburgse Amstel-heuvels met onder meer de Cauberg maar 
waarschijnlijk moet het regenjasje over de bolletjestrui. 
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Mooi truitje voor Doussie in rit 2, hopelijk moet daar niet te lang een regenjasje over! (Foto 
@SVandousselaere) 

  

 

Pech voor Serry, lichtblauwe bergtrui voor Van Hecke 

17 juni 2012 - Tour de Slovénie (Slo., 2.1) 

Pech voor Pieter Serry in de koninginnerit van de Ronde van Slovenië. Als zesde in de stand stond 
hij er goed voor maar zaterdag, na afloop van de rit, vinden we hem terug op de 19de plaats op 6'41" 
van de leider. Een verkoudheid en twee valpartijen werden zijn deel, niets aan te doen. Preben Van 
Hecke was net als in rit 1 opnieuw mee in een kopgroep en pakte de punten en meteen ook de 
lichtblauwe trui voor het bergklassement.  
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Samen met Sander Armée eindigde Pieter zo op 6'31" van ritwinnaar Domenico Pozzovivo. De 
Italiaan van Colnago, enkele weken terug al sterk in de Giro, voert de stand aan. Pieter was 
donderdag zevende geworden in de eerste rit. Arthur Vanoverberghe was toen de beste jongere 
hetgeen hem de witte trui opleverde en Preben zat dus in de ontsnapping van de dag. Drie 
tussenspurten won hij, maar de punten die hij daarmee verzamelde tellen enkel mee voor het 
gewone puntenklassement. In rit 2 werd Pieter 11de en in de stand schoof hij zo op naar de 6de 
plaats. Arthur viel één plaats terug in het jongerenklassement, en Kevin De Jonghe volgt daarin op 
plaats drie. Die plaats verdedigen Arthur en Kevin zondag in de afsluitende tijdrit over 17,8 kilometer.

  

 

Vandousselaere als vijfde naar slotrit 

17 juni 2012 - Ster ZLM Toer (Ned., 2.1) 

Vrijdag ging rit 2 van de Ster Zlm Toer in de spurt naar André Greipel. Mark Cavendish en Mark 
Renshaw vervolledigden het podium terwijl Sven "Doussie" Vandousselaere mooi negende werd. 
Cavendish nam de leiderstrui over van Marcel Kittel. De rit ging over enkele de Amstel-heuvels in 
Nederlands Limburg en op de Cauberg viel Nikolas Maes weg uit een kopgroep van vier terwijl Gijs 
Van Hoecke samen met Pim Ligthart vanuit het peloton naar de vluchters reed. En Gijs deed het 
knap, als laatste van de koplopers werd hij pas diep in de finale gegrepen. 
 
Zaterdag volgde dan de koninginnenrit van Verviers naar het stuwmeer van La Gileppe. Ook hier 
vormde zich een kopgroep van vier en lanceerde een duo de achtervolging vanaf een klassieke klim: 
op La Redoute waren dat nu Ben de RadioShack-Nissan-Trek ploegmaats Ben Hermans en Jan 
Bakelants. En nu was het die laatste die diep in de finale werd gegrepen door een sterk uitgedund 
peloton. Lars Boom won de lastige spurt voor Mark Cavendish. Tot vijfhonderd meter van de finish 
ging het bergop, dan volgde een vlakke strook en in de laatste 150 meters ging het weer wat 
omhoog. Onze ploeg had nog vier renners mee en Laurens De Vreese werd mooi 10de. Sven werd 
veertiende op vier seconden en staat in het klassement vijfde op 18 seconden van Cavendish. Jelle 
Wallays, 17de in de rit ondanks kettingproblemen in de spurt, staat in de stand 13de op 22 seconden. 
Pieter Jacobs was onze vierde man in het eerste peloton en hij eindigde 28ste op 22 seconden.  
 
Vandaag is er in Nederland de slotrit over 1163,5 kilometer van Schijndel - Boxtel. Hier wordt het nog 
opletten voor onze mannen die een mooi klassement willen rijden want de wind zou wel eens een rol 
kunnen spelen.  

  

 

Preben heeft bergtrui in Sovenië, Sven top 10 in de 
eindstand SterZLM 

18 juni 2012 - Ster ZLM Toer (Ned., 2.1) en Tour de Slovénie (Slo., 2.1) 

De afsluitende tijdrit in de Ronde van Slovenië werd zondag gewonnen door thuisrijder Kristijan 
Koren (Liquigas – Cannondale). Preben Van Hecke bracht de lichtblauwe trui voor het 
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bergklassement mee naar huis en onze youngsters Arthur Vanoverberghe en Kevin De Jonghe 
speelden nog haasje over in het jongerenklassement. Kevin was 13 secondjes sneller en schoof op 
naar de tweede plaats. Pieter Serry - keelontsteking en antibioticakuur gestart - verscheen niet meer 
aan de start van de tijdrit. De eindzege in de Ronde van Slovenië ging naar Janez Brajkovic. 
 
Sven Vandousselaere begon als vijfde in de stand aan de slotrit in Ster Zlm Toer maar eigenlijk 
stonden daar negen renners vanaf de vierde plaats in dezelfde tijd. De rit werd in de spurt gewonnen 
door Marcel Kittel (Argos-Shimano) voor Mark Renshaw (Rabobank) en Jurgen Roelandts (Lotto-
Belisol). Michael Van Staeyen werd zevende en Sven 20ste. In de eindstand ging Sven van plaats 5 
naar plaats negen, steeds op 18 seconden van eindwinnaar Mark Cavendish. Jelle Wallays werd 
12de in de stand. 

  

 

Generale repetitie in Ruddervoorde en Halle Ingooigem 

20 juni 2012 - Ruddervoorde Koerse (Bel.) en Halle - Ingooigem (Bel., 1.1) 

In Ruddervoorde (dinsdag) en Halle-Ingooigem (woensdag) hielden onze mannen een laatste 
generale repetitie met het oog op het BK in Geel van zondag. Top 10 plaatsen waren er voor Van 
Vooren en Van Staeyen. Woensdag zaten Jelle Wallays en weeral Sven Vandousselaere in de vlucht 
van de dag maar Sven viel daar helaas weg door zadelbreuk.  
 
De Fransman Nacer Bouhanni (FDJ-BigMat) won Halle-Ingooigem gewonnen. Na 197,1 kilometer 
was hij de snelste in de massaspurt voor zijn ploegmaat Arnaud Demare en Tom Veelers. De 
kopgroep, waaruit Sven dus op 80 kilometer van de finish weggevallen was, werd gegrepen in de 
finale waarna we onder meer Laurens De Vreese en Tim Declercq ontsnappingspogingen zagen 
ondernemen. In Ruddervoorde won Steven Caethoven in een spurt met tien. Steven Van Vooren was 
mee in de kopgroep en werd dus negende. 

  

 

Iets helemaal anders: Dirk Raman = de beste bakker op de 
koersfiets! 

21 juni 2012 - Sponsornieuws 

Dirk Raman van de artisanale bakkerij Raman werd afgelopen weekend in het West-Vlaamse 
Zonnebeke Belgisch kampioen wielrennen bij de bakkers. Leuk voor onze ploeg, Dirk deed dat in de 
uitrusting van Topsport Vlaanderen - Mercator. Via onze verzorger Gunther Van Den Bossche levert 
Dirk al jaren de taartjes die onze renners krijgen in de bevoorrading en beiden hebben in een ver 
verleden nog samen gekoerst als eliterenner zonder contract.  
 
Dit was al de vierde Belgische titel voor Dirk. Bovendien was hij ook nog eens 3 keer 
wereldkampioen. De titel van vorige zondag is wel bijzonder. Onze bakker was immers serieus wat 
kilo's bijgekomen en is dan vanaf januari maar weer beginnen fietsen. Bakkerij Raman is nog een 
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'warme' artisanale bakkerij, Dirk maakt alles nog steeds zoals zijn vader het hem geleerd heeft, en 
dat betekent dat hij vooral 's nachts werkt en dus in de namiddag moet trainen. En hoe, de kilo's 
vlogen er weer af met als eindresultaat dus een vierde Belgische titel! Toch maar eens proberen, die 
taartjes. Je vindt Bakkerij Raman in Heusden (Oost-Vlaanderen) aan de Meersstraat 9, of gewoon op 
facebook. 
 
Over het BK voor bakkers vind je ook een video-verslag op WTV-tv, zie vanaf ongeveer de 12de 
minuut. 
 

  

 

Mercator met nieuwe naam nog zeker tot eind 2014 in het 
wielerpeloton 

22 juni 2012 - Teamnieuws - sponsornieuws 

Mercator verlengt het sponsorcontract met het team van Christophe Sercu met minstens twee jaar. 
 
Bart Walraet, directeur Marketing van Mercator : ‘Wij sponsoren de ploeg nu 4 jaar en zijn tevreden 
over de goede samenwerking. Bovendien heeft de ploeg de laatste jaren mooie sportieve successen 
behaald. Topsport Vlaanderen – Mercator biedt een professioneel kader voor de opleiding en 
doorstroming van jong talent. Dat de ploeg degelijk werk levert, blijkt uit het feit dat onder andere 
toptalenten zoals Thomas De Gendt en Sep Vanmarcke doorgestroomd zijn naar World Tour 
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ploegen. Ook van klanten en verzekeringsmakelaars krijgen we veel enthousiaste reacties op onze 
wielersponsoring.’  
 
De ploeg zal vanaf januari onder de naam Topsport Vlaanderen – Baloise in het peloton rijden. Vanaf 
januari 2013 wijzigt de naam Mercator immers in Baloise Insurance. Lees hier het volledige 
persbericht over de naamswijziging.  
 
Met de nieuwe naam krijgt de wieleruitrusting en het wagenpark van de ploeg in 2013 uiteraard een 
nieuwe lay-out. 
 
Walraet : ‘Met deze sponsorcontractverlenging uiten we ons volste vertrouwen in de renners, in de 
team manager Christophe Sercu en de ploegleiders Walter Planckaert en Hans De Clercq. 
Bovendien hopen wij dat onze renners de komende twee jaar Baloise Insurance volop in de 
schijnwerpers zullen brengen en dat dit een positief effect zal hebben op de media-return en onze 
nieuwe naam. 
 
Als ploeg zijn we uiteraard zeer tevreden dat we, juist voor het Belgisch Kampioenschap te Geel, 
dergelijk positief nieuws mogen ontvangen. 

  

 

Brons voor Sven Vandousselaere!! 

24 juni 2012 - Belgisch Kampioenschap wegrit, Geel (Bel.) 

Niets dan tevreden gezichten bij Topsport Vlaanderen - Mercator na afloop van Belgisch kampioen in 
Geel. Met Sven Vandousselaere - wat is die sterk bezig de laatste weken - hebben we opnieuw 
brons, met Sander Armée reden we vrijwel heel de dag in beeld, in elke ontsnapping hadden we volk 
mee, in de slotfase raakt Gijs Van Hoecke nog weg uit het peloton op weg naar de zesde plaats en 
met 5 man kleuren we de top 11! Tom Boonen won de spurt van vijf voor Kristof Goddaert en onze 
Sven en werd zo voor de tweede keer kampioen van België bij de profs.  
 
Met Sander Armée hadden we dus iemand mee in de vlucht van de dag. Eerder was een poging met 
Preben Van Hecke en Arthur Vanoverberghe geneutraliseerd door Lotto-Belisol. Sander was daarop 
zelf aanstoker van de geslaagde vlucht. Bij hem zaten Nicolas Maes (Omega Pharma - Quick Step), 
Tosh Van Der Sande (Lotto - Belisol), Staf Scheirlinkcx (Accent Jobs - Willems Veranda's), Frédéric 
Amorison (Landbouwkrediet - Euphony) en Maarten Wijnants (Rabobank). Tot meer dan zeven 
minuten liepen de vluchters uit. In de aanvangsfase van de wedstrijd was er in de bevoorradingszone 
nog een valpartij van Sven Vandousselaere bij een uitwijkmaneuvre voor een drinkbus. Gelukkig 
zonder veel erg, even de ketting terug goed leggen en Sven was weer vertrokken. Later werd hij nog 
afgeremd door een lekke band.  
 
Veel deerde het Sven allemaal niet, hij bleef alert en kon sterk reageren toen Tom Boonen op minder 
dan 3 ronden in actie kwam. Enkel Goddaert en Vermote maakten ook die sprong, met hen in het 
wiel en met een formidabele actie reed Sven het laatste gat op Tom Boonen dicht. Achter de vroege 
vluchters reden al Jan Bakelants en Gorik Gardeyn en Sven raakte zo met Boonen, Goddaert en 
Vermote daarbij. De zes sloten aan bij de zes koplopers en we kregen een nieuwe kopgroep van 12. 
De samenwerking was echter niet optimaal. Drie van de koplopers daar reden voor Omega Pharma -
Quick Step en onze ploeg had twee man vooraan. Verder reden er eenlingen. Sander deed nog wat 
hij kon om de kloof mee uit te diepen maar de renners uit de eerste kopgroep zaten na bijna 200 
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kilometers in de aanval door hun beste krachten en na opnieuw een actie van Tom Boonen bleven ze 
vooraan met 5 over: Boonen, Goddaert, Bakelants, Vermote en onze Sven. Nog een spannende 
ronde lang werd er gebeukt tegen de wind en tegen de achtervolgers maar de 5 bleven voorop. Een 
achtervolgingspoging van Gilbert strandde tegen de wind in op de ring van Geel waarop Gijs Van 
Hoecke zich nog afscheidde uit het peloton. Vooraan maakten ze zich intussen op voor de spurt. 
Boonen en Goddaert zijn spurters en dus Sven's doel om zeker bons te pakken. Dat lukte, en 11 
seconden later kwam Gijs binnen als zesde. Nog 5 seconden later werd Pieter Jacobs achtste, Tom 
Van Asbroeck tiende en Michael Van Staeyen elfde. 
 
Op onze facebook pagina vind je 26 foto's, en op onze website nog 44.  
 

 
Foto: TDWsport.com 

  

 

UCI European Tour - stand op 25 juni 

26 juni 2012 - Teamnieuws 

Om te kunnen deelnemen aan de WK-ploegentijdrit op de weg in het Nederlandse Valkenburg 
halfweg september moeten we top 20 halen de Team-ranking van de UCI European Tour op 15 
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augsutus 2012. Meer hierover lees je in een eerder verschenen nieuwsbericht op onze site. Vandaag 
werd de nieuwe stand vrij gegeven en Topsport Vlaanderen - Mercator is opgeschoven van plaats 20 
naar 18 en dat op een totaal van 121 ploegen. We hebben 117 punten voor op de ploeg die 21ste 
staat. Nog anderhalve maand te gaan dus, hopelijk lukt het ons! 
 
In de individuele stand is Pieter Serry onze nummer 1 met 109 punten op de 52ste plaats. Tom Van 
Asbroeck is 98ste met 84 punten en Sven Vandousselaere volgt als 129ste met 68 punten. Verderop 
volgen onder meer Michael Van Staeyen (170), Gijs Van Hoecke (181), Preben Van Hecke (245) en 
de meeste van onze andere renners.  

  

 

Spurt met drie, Tim Declercq wint! 

28 juni 2012 - IWT Jong Maar Moedig, Oetingen (Bel., 1.2) 

Onze neoprof Tim Declercq won woensdag de mooie kasseikoers IWT Oetingen! Tim haalde het na 
168 kilometer voor Kjell Van Driessche en Davy Commeyne, zijn medevluchters in een kopgroep van 
drie. Topsport Vlaanderen - Mercator deed het prima: onze renners maakten mee de koers, waren 
constant sterk vertegenwoordigd in de voorste gelederen, en haalden met drie de top tien.  
 
Voor Tim is dit de eerste overwinning als prof en voor de ploeg is dit zesde dit jaar op de weg. Het 
was een koers waar Tim naar uitkeek, en op het podium mocht hij als trofee een gouden kassei in 
ontvangst nemen. Het trio met hem aan boord ontstond op ongeveer 26 kilometer van de finish. Tim 
en Kjell Van Driessche gingen ervandoor maar leken te worden ingelopen. Met Davy Commeyne 
erbij reden ze toch weer weg van een eerste pelotonnetje en op het einde konden ze net uit de greep 
van die groep blijven. In de top 10 hebben we als zesde Steven Van Vooren en als negende Tom 
Van Asbroeck. Gijs Van Hoecke, ook heel sterk en opvallend vanaf de eerste debatten, werd 
dertiende. Hij is klaar voor het komende EK op de piste. 
 
Een filmpje over deze wedstrijd vind je op http://youtu.be/HdNMDf5KsvQ of hieronder. Op het 
youtube kanaal van qlerqie vind je overigens nog heel wat andere koersvideo's. 
 
 

  

 

Brons in de ploegenachtervolging 

05 juli 2012 - Europees kampioenschap piste U23 

De eerste dagen van het EK piste U23 zijn achter de rug en Gijs Van Hoecke kan tevreden 
terugblikken. Op de openingsdag viel hij net buiten het podium in de individuele achtervolging. Gijs 
werd vierde in 4.29,601. In de kwalificaties reed Gijs een nieuwe persoonlijke besttijd van 4.27,233. 
De Zwitser Silvan Dillier haalde goud. Ook op het podium Albert Torres uit Spanje (2de) en Kevin 
Labeque uit Frankrijk (3de). 
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Gisteren stond de ploegenachtervolging op het programma. Daarin mochten de Belgen de race voor 
het brons rijden tegen Tsjechië. De Belgen haalden het in 4.08,612. Samen met Cornet, De Buyst en 
De Pauw haalde Gijs Van Hoecke dus brons op dit Europees Kamioenschap piste U23. Rusland en 
Zwitserland eindigden respectievelijk op plaats 1 en 2. 

  

 

Gijs, Kenny en Dominique naar de Spelen! 

11 juli 2012 - Olympische Spelen 2012 

België stuurt 115 atleten naar de Olympische Spelen in Londen en daarbij zijn 3 renners van 
Topsport Vlaanderen - Mercator. Vandaag werden de geselecteerde wielrenners om 11u00 
voorgesteld in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent. De voltallige pisteselectie met voor 
ons Dominique Cornu, Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke, was aanwezig. 
 
Naast onze 3 renners heb je in de pisteselectie nog Jonathan Durfrasne, Jasper De Buyst en Moreno 
De Pauw. Op het programma staan de ploegenachtervolging (2 en 3 augustus) en het omnium (4 en 
5 augustus). Onze mannen zijn er klaar voor. Gijs bijvoorbeeld won vorige week nog 2 madailles op 
de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor beloften in het Portugese Anadia. Samen met 
Jasper De Buyst behaalde hij zilver in de ploegkoers en met Moreno De Pauw, Joris Cornet en 
opnieuw Jasper De Buyst behaalde hij brons in de ploegenachtervolging. Gijs is samen met Kenny 
regerend wereldkampioen ploegkoers en op onze fotopagina vind je een nieuwe reeks van onze 
kampioenen. 
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Foto: ©TDWsport.com 

  

 

Super teamwork met Tom Van Asbroeck als afwerker! 

11 juli 2012 - GP van de stad Geel (Bel., 1.2) 

Tom Van Asbroeck boekte vandaag in de Grote Prijs van de Stad Geel zijn tweede overwinning van 
het seizoen. In een milimetersprint haalde hij het voor Michael Van Staeyen en Benjamin Verraes. 
Eén en twee dus voor Topsport Vlaanderen-Mercator, en dat na super teamwork van iedereen in de 
ploeg. We hebben als één blok gekoerst, iedereen deed zijn job, en onze sprinters werkten af, zo 
vatte Hans De Clercq de prestatie samen! 
 
In iedere ontsnapping hadden we iemand mee, zo ook in de finale toen een grote groep van 17 man 
weg reed. Tom en Sven Vandousselaere waren mee en die laatste nam de groep op sleeptouw. Een 
aantal ploegen waren niet mee en we kregen zo toch nog een hergroepering. Op de smalle wegen 
met vele bochten in de slotkilometers zette Jelle Wallays zich dan op kop. Als eerste van een 
Topsport Vlaanderen-Mercator treintje dook hij door de laatste bocht op 800 meter van de finish. In 
zijn wiel volgden Tim Mertens, Tom en Michael. Op 300 meter van de finish zette Tom aan, dat is ver 
maar hij had Michael nog in zijn wiel, geen probleem dus. Tom viel niet stil en het was wachten op de 
fotofinish om de naam van de winnaar te kennen. Eén en twee voor de ploeg, knap en mooi 
meegenomen voor wat betreft de 70 punten in de teamranking van de Europe Tour. Wie wint is op 
zich niet belangrijk, aldus nog sportdirecteur Hans De Clercq, als we maar winnen. En winnen deden 
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we, door als blok te koersen, net als 14 dagen terug in Oetingen waar Tim Declercq de afwerker was.

  

 

Overwinning in ploegentijdrit - Van Vooren 7de in Isières 

16 juli 2012 - Topcompetitie ploegentijdrit Borlo (Bel.) - GP José Dubois, Isières (Bel.) 

Zondag in het Limburgse Borlo bij Sint-Truiden won onze ploeg de topcompetitie ploegentijdrit. Een 
geslaagde test was dit, zowel voor onze Olympiërs die binnen een weekje richting Londen trekken, 
als voor onze ambitie om een goed figuur te slaan op het WK ploegentijdrit half september in 
Valkenburg. Zeker van deelname aan dat WK zijn we nog niet maar momenteel ziet het er goed uit. 
 
Olympiërs Dominique Cornu, Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke reden de tijdrit samen met Kevin 
De Jonghe, Jelle Wallays en Pieter Jacobs. Ze reden drie ronden van 18,7 kilometer op een licht 
heuvelachtig parcours en kregen in hun rit een stevige regenbui te verwerken. Onze mannen haalden 
het voor EFC – Omega Pharma – Quick Step op 57 seconden en VL Technics – Abutriek Cycling 
Team op 1'15". 
 
Foto's van deze ploegentijdrit vind je hier en op onze facebookpagina. Een video - met dank aan het 
motomediateam - vind je hier.  
 
Ook op zondag, werd Steven Van Vooren vierde in de Grand Prix José Dubois in Isières. De Brit 
Daniel McLay haalde het voor Steven Caethoven en Frederique Robert. De koers werd beslist in een 
sprint met 18 renners. Daarbij zaten ook nog Eliot Lietaer en Sander Armée. En nog een weetje over 
Sander, hij reed begin juli in de Alpen op het einde van een trainingsstage de Marmotte en hij deed 
die 175 kilometers in 5u56. De afdaling van de Glandon werd geneutraliseerd, zijn officiële tijd was 
dan 5u33. De Marmotte start in Bourg d'Oisans en eindigt boven op Alpe d'Huez. Tussenin 
beklimmen de renners de Glandon, de Télégraphe en de Galibier. 

  

 

Michael Van Staeyen wint massaspurt 

24 juli 2012 - Westrozebeke (Bel.) 

Michael Van Staeyen maandag de regionale koers in Westrozebeke. In de massaspurt haalde hij het 
voor Frederique Robert en Dries De Poorter. 
 
Veel ontsnappingen daar in Westrozebeke, en telkens was onze ploeg goed vertegenwoordigd. 
Onder meer Tim Declercq, Pieter Vanspeybroeck, Zico Waeytens en Kevin Dejonghe lieten zich zo 
opmerken. Echt weg geraken lukte niet, het peloton stevende af op een spurt en Michael, perfect 
gelanceerd door de ploegmaats, werkte met overschot af! Een leuke opsteker voor Michael en zege 
nummer 9 voor de ploeg. 
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Met twee in top 10 eindstand 

27 juli 2012 - Tour de Wallonie (Bel., 2HC) 

De eerste twee ritten eindigden in een massaspurt met als respectievelijke winnaars de Franse 
kampioen Nacer Bouhanni en de Italiaan Danilo Napolitano. Na die tweede rit nam Napolitano de 
leiderstrui over van de Bouhanni. Rit drie - de koninginnerit - werd gewonnen door Giacomo Nizzolo. 
De Italiaan was de snelste van een uitgedunde kopgroep en werd de nieuwe leider. Nadien kregen 
we terug twee massaspurten en opnieuw was Danilo Napolitano aan het feest. Nizzolo stak de 
eindwinst op zak, hij behield één seconde voorsprong op Gianni Meersman. 
 
Voor onze ploeg waren er dichte plaatsen van Tom Van Asbroeck in rit 2 (10de) en rit 5. Onze 
mannen toonden zich wel aanvallend in elke rit. Jelle Wallays bijvoorbeeld mengde zich 5 dagen op 
rij in de debatten. Hij, de Pieters (Serry & Jacobs) en Laurens De Vreese waren op afspraak in de 
Ardennenrit waarna we met drie man in de top 20 van het klassement stonden en dat ondanks een 
val aan het slot voor Pieter Jacobs. Preben Van Hecke zagen we ook aanvallend in rit 2 en 5. In de 
slotrit reed Pieter Jacobs een tijdlang in de aanval. Dankzij boni-seconden plaatsen we zo 2 man in 
de top 10 van het eindklassement van deze Tour de Wallonie: Jacobs 7de en Wallays 9de. In het 
ploegenklassement werden we mooi 4de.  

  

 

Hurel wint, top 10 voor Vandousselaere (5) en Jacobs (9) 

30 juli 2012 - La Poly Normande (Fra., 1.1) 

De 24-jarige Fransman Tony Hurel (Europcar) heeft in eigen land de Poly Normande (cat. 1.1) 
gewonnen. Na 157 kilometer haalde hij het in een massaspurt. Onze ploeg had Sven 
Vandousselaere (vijfde) en Pieter Jacobs (negende) in de top tien. Voordien toonde Jelle Wallays 
zich in de vlucht van de dag. Met enkele andere renners wist hij tot diep in de finale vooruit te blijven.

  

 

Giovanni Visconti wint, Preben Van Hecke 13de 

01 augustus 2012 - Circuito de Getxo “Memorial Ricardo Otxoa”(Esp., 1.1) 

Giovanni Visconti heeft op dinsdag 31 juli in Spanje het Circuito de Getxo gewonnen. De Italiaan van 
Movistar was de snelste in de sprint bergop van een groep van een 15-tal renners.  
 
Preben Van Hecke was als dertiende op zeven seconden van de winnaar onze dichtste finisher. 
Pech was er voor Sander Armée. Met het oog op de spurt werd hij door Zico Waeytens, terug na 
maanden van blessureleed, knap gelanceerd voor de sprint. Helaas voor Sander kwam hij ten val op 
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de knie door een fout manoeuver van een Spaanse renner.  

  

 

Olympische Spelen, Burgos en Eneco Tour 

03 augustus 2012 - Teamnieuws 

Momenteel komen renners van ons in actie op de Olympische Spelen in Londen en in de Vuelta a 
Burgos, en vanaf 6 augustus in de Eneco Tour. Vanaf 13 augustus lees je er hier weer meer over. 

  

 

Pech voor onze klassementsrijders 

11 augustus 2012 - 1-5: Vuelta a Burgos (Esp., 2.HC) 

Onze klassementsrijders voor de Vuelta a Burgos kenden behoorlijk wat pech en moesten hun 
ambities hierdoor opbergen. Geen top tien plaatsen in de ritten en Sander Armée werd onze beste in 
de eindstand: 22ste op 4'32" van de eindwinnaar Daniel Moreno.  
 
Burgos opende met 2 nogal korte ritten met telkens klimwerk in de slotkilometer. De Spanjaard 
Daniel Moreno van team Katusha was 2 keer de snelste. In rit 1 reed Pieter Serry naar de veertiende 
plaats terwijl Sander Armée en Zico Waeytens opgehouden werden door een val in de finale. Eliot 
Lietaer was 25ste en in rit 2 deed hij als 19de het nog wat beter. De derde rit eindigde met een 
massaspurt, gewonnen door Matti Breschel (Rabobank). Hier waren Zico Waeytens (12de), Pieter 
Serry (15de) en opnieuw Eliot Lietaer (18de) onze dichtste finishers.  
 
Rit vier bracht weer wat anders: smalle wegen en veel zijwind tijdens de finale met aan het slot nog 
een klim van 2 kilometer. Waaiervorming dus, en Zico was als 26ste onze eerste finisher. Pech hier 
voor Pieter Serry, na een botsing met een andere renner verloor hij in zijn wiel vier spaken. Met nog 
25 kilometer te gaan moest hij wachten tot de laatste waaier gepasseerd was. Het kostte hem 6 
minuten! Paul Martens (Rabobank) won de rit. De slotrit, tevens koninginnerit, werd gewonnen door 
de Columbiaan Johan Chaves Rubio van Colombia Coldeportes. Sander Armée werd nu 22ste op 
2'04". 

  

 

Onder de verwachtingen 

12 augustus 2012 - Olympische Spelen - baanwielrennen, Londen / EK op de weg U23, tijdrijden 

Begin augustus bleven een aantal van onze renners sterk onder de verwachtingen in verschillende 
competities. In het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Londen werd de Belgische ploeg 
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meteen uitgeschakeld in de kwalificaties van de ploegenachtervolging en eindigde Gijs Van Hoecke 
15de op een totaal van 18 deelnemers in het omnium. En op het beloften EK tijdrijden op de weg 
werd Kevin De Jonghe in de tijdrit pas 24ste. Vorig jaar was hij nog achtste.  
 
De Belgische ploeg voor de ploegenachtervolging op de Spelen had met Dominique Cornu, Kenny 
De Ketele en Gijs Van Hoecke drie renners van Topsport Vlaanderen - Mercator aan boord. De 
vierde man was Jonathan Dufrasne. België - mogelijk wat te traag gestart - klokte helaas slechts de 
negende tijd op tien en enkel de eerste acht gingen door naar de volgende ronde. Onze nog maar 
20-jarige Gijs kwam nadien nog in actie in het omnium en eindigde 15de. Onze renners hebben 2 
jaar lang alles gegeven om naar de Spelen te kunnen gaan maar het resultaat viel dus wel tegen. 
Hoe dan ook, onze mannen zijn nog jong en het talent dat is er en dat blijft er. Dat geld ook voor 
tijdrijder Kevin De Jonghe die een tegenvallende beurt maakte op het EK voor beloften op de weg in 
de individuele tijdrit. Vorig jaar eindigde Kevin in het Italiaanse Offida nog achtste. Met de Vuelta a 
Burgos in de benen werd er nu dan ook opnieuw een stevige prestatie verwacht maat dat lukte niet. 
"Ik had geen spatje macht in de benen", klonk het bij Kevin. 

  

 

Laurens eindwinnaar strijdlust, Michael 4 keer top 10 

13 augustus 2012 - Eneco Tour (Bel./Nld., WorldTour) 

Met ereplaatsen voor Michael Van Staeyen - vier keer top tien - en een negende plaats in de 
zwaarste rit plus eindwinst in het klassement van de strijdlust voor Laurens De Vreese heeft onze 
ploeg zich goed getoond in de Eneco Tour, rittenwedstrijd uit de Worldtour. En het had nog beter 
gekund waren daar niet een lekke band voor Laurens in de ploegentijdrit en een domme val met twee 
gekneusde ribben als gevolg voor Jelle Wallays in rit drie.  
 
Liefst vier ritten van de zeven eindigden op een massaspurt. In dit supersnel en hectisch world-tour 
gezelschap komt het er dan op aan om je goed te plaatsen en te handhaven en daarbij niet teveel 
krachten te gebruiken. Michael deed het goed, hij pakte een zesde, een achtste en twee tiende 
plaatsen. In twee van die vier ritten zat Laurens in de vlucht van de dag. Hij pakte dan onderweg 
steeds de punten voor de strijdlust en vanaf de derde rit kon hij zo steeds mee het podium op om de 
leiderstrui voor dit nevenklassement af te halen. Met nog twee ritten te gaan was Laurens al zeker 
van de eindzege in dit klassement. De overwinningen in de massaspurten gingen Marcel Kittel (2), 
Theo Bos en Giacomo Nizzolo.  
 
De tweede rit, een ploegentijdrit, werd gewonnen door Orica-Greenedge. Topsport Vlaanderen-
Mercator deed het ook hier goed.  
We waren de op twee na laatste ploeg om te starten en dat was al leuk voor de publiciteit. Ook 
belangrijk: twee van onze renners reden nog nooit een ploegentijdrit, en één van onze sterkste 
mannen, Laurens, reed lek op 2 kilometer van de finish. Echt wel pech voor Laurens want hier ging 
zijn klassement de mist in. De anderen bleven samen en eindigden zestiende, slechts 2 seconden 
verwijderd van de veertiende plaats. Op de voorlaatste dag won Svein Tuft de tijdrit en op de slotdag 
won Alessandro Ballan de rit op en rond de Muur in Geraardsbergen. De Italiaan haalde het in de 
spurt voor Lars Boom die de eindzege op zak stak. Jelle toonde zich in het begin van deze rit 
aanvallend en Laurens werd heel mooi negende, en dat ondanks nog een val in de aanloop naar de 
Leberg. Samengevat, onze ploeg hier deed het collectief goed, iedereen deed zijn werk voor de 
ereplaatsen en om leiderstrui voor de strijdlust te verdedigen. 
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Kevin De Jonghe sterk tegen de klok 

15 augustus 2012 - Belgisch Kampioenschap tijdrijden (Bel.) 

Wat een week geleden op het EK voor beloften op de weg in de individuele tijdrit niet wilde lukken 
lukte nu op het BK tijdrijden voor profs wel: Kevin De Jonghe zette een schitterende prestatie neer en 
werd zevende op 2'53" van winnaar Kristof Vandewalle. Zonder pech onderweg had Kevin nog 45 
seconden sneller kunnen zijn vertelde Walter Planckaert achteraf. Jelle Wallays deed zes seconden 
meer over de 40 kilometer en werd daarmee negende.  
 
Deze prestatie zal ongetwijfeld een enorme opsteker zijn voor Kevin. Vorige week maakte hij een 
tegenvallende beurt op het EK voor beloften in de individuele tijdrit. Een jaar eerder was hij in het 
Italiaanse Offida achtste geworden en nu, met een goede Vuelta a Burgos in de benen plus 
specifieke tijdrittrainingen, wilde hij nog beter doen. Helaas niet dus, Kevin werd 24ste. Op het BK in 
Lac de l'Eau d'Heure moet ik opnieuw knallen, zo legde Kevin zich nadien druk op. En knallen dat 
deed hij, naar een mooie zevende plaats. Op Kevin's eigen website lezen we dan nog dat hij 
zaterdag een snijwonde in zijn linker handpalm moest laten hechten. En van Walter Planckaert 
hoorden we dat Kevin na 8 kilometer voet aan de grond moest zetten omwille van een geblokkeerde 
ketting vooraan tussen 2 voorbladen, en dat hij in de 2e ronde in volle afdaling volledig in de remmen 
moest voor een aanstormend voertuig op het parcours! Op de vierde, Thomas De Gendt, verliest 
Kevin slechts een dikke minuut, dus kan je wel uitrekenen waar hij zou terecht gekomen zijn zonder 
die problemen! 
 
De overwinning aan het Lac de l'Eau d'Heure ging naar Kristof Vandewalle. Ben Hermans en 
Philippe Gilbert vervolledigden het podium. Opvallend ook: drie van de vier renners uit de top vier 
van dit BK begonnen hun profcarrière bij Topsport Vlaanderen - Mercator. Knap was uiteraard ook de 
prestatie van Jelle Wallays, slechts 6 seconden na Kevin en 3 seconden na Jan Ghyselinck. En 
Arthur Vanoverberghe werd 12de op 3'47" van de winnaar. Kevin en Arthur komen nog in 
aanmerking voor een selectie voor het WK tijdrijden voor beloften in Valkenburg half september. 
Arthur reed daarom nog een testtijdrit vorige week, hij werd toen tweede. 

  

 

Gekwalificeerd voor WK-ploegentijdrit voor 
merkenploegen 

16 augustus 2012 - Teamnieuws 

Het is nu officieel: Topsport Vlaanderen - Mercator heeft zich gekwalificeerd voor deelname aan het 
WK-ploegentijdrit voor merkenploegen op de weg in het Nederlandse Valkenburg op 16 september. 
Om te kunnen deelnemen moesten we op 15 augsutus 2012 top 20 halen in de Team-ranking van de 
UCI European Tour. Momenteel staan we 17de in dat klassement, en dat op een totaal van 121 
ploegen. Dit WK halen was één van de doelstellingen van Topsport Vlaanderen - Mercator in 2012.  
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Deze ploegentijdrit is een nieuwe WK-discipline, voorbehouden voor merkenploegen. Info over het 
WK in Valkenburg vind je op http://www.limburg2012.nl/  

  

 

Bos wint, Van Staeyen vijfde, Vandousselaere tiende 

18 augustus 2012 - Dutch Food Valley Classic (Nld., 1.1) 

Theo Bos spurtte gisteren het snelst in de Dutch Food Valley Classic, een wedstrijd van categorie 1 
over 197 kilometers in en om Veenendaal. Peter Sagan en Mark Renshaw vervolledigen het podium. 
Michael Van Staeyen eindigde knap vijfde, en Sven Vandousselaere volgde als tiende. Pieter 
Vanspeybrouck zat in de ontsnapping van de dag.  
 
Pieter zat mee in een kopgroep van zes en reed ruim 150 kilometer in de aanval. Vanuit de kopgroep 
ging hij ook nog in de aanval. Na een minder voorjaar door rugproblemen gaat het intussen steeds 
beter met Pieter en dat zagen we al in de Eneco Tour. 

  

 

Lombardische drieluik is zware kost 

18 augustus 2012 - Coppa Bernocchi (Ita., 1.1) - Coppa Agostoni (Ita., 1.1) - Tre Valli Varesine (Ita., 
1.HC) 

Onze ploeg ging de voorbije dagen van start in de 'trittico Lombarda', het Lombardische drieluik met 
de Coppa Bernocchi, de Coppa Agostoni en vandaag de Tre Valli Varesine. Zware kost daar Italië, 
dat weten we van de voorbije jaren. Enkel donderdag kregen we een massaspurt, Tim Declercq werd 
toen mooi zesde. Pieter Serry was aangekondigd maar verscheen niet aan de start, door een zware 
angina moet hij antibiotica nemen en uitzieken. 
 
Zaterdag, in de Tre Valli Varesine ging de overwinning naar de 24-jarige Canadees David Veilleux 
(Europcar). De ex-mountainbiker won solo met een minuut voorsprong. Hij reed 17 kilometer alleen 
terwijl zijn ploegmaat Thomas Voeckler in de eerste achtervolgende groep alle tegenaanvallen van 
Italiaanse kleppers counterde. In de eerste 100 kilometers kregen we veel wisselende posities en 
onder meer Kenny De Ketele, Zico Waeytens, Stijn Neirynck en Preben Van Hecke mengden zich in 
de debatten. Dieper in de wedstrijd kwam Sander Armée naar voor. Hij eindigde alleen als 18de op 
4'25" van de winnaar.  
 
Donderdag won de Italiaan Sacha Modolo (Colnago-ISF) de Coppa Bernocchi. Dit was op papier de 
makkelijkste van de 3 wedstrijden, de laatste 40 kilomters zijn vlak. Tim werd daar dus zesde in de 
spurt. Steven Van Vooren zat in de vroege ontsnapping van de dag. Meer dan 2 minuten kregen ze 
niet en op de heuvelachtige omloop vormde zich een nieuwe kopgroep van acht met daarbij Sander. 
In de vlakke finale werden de vluchters echter gegrepen.  
 
Vrijdag won Emanuele Sella (Androni Giocattoli) de Coppa Agostoni. Sander was hier sterk bezig, hij 
reed de hele dag in de aanval en was op weg naar de 16de plaats om dan op 10 kilometer van het 
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einde in het spoor van een Italiaanse fout rijdende carabinieri van het parcours af te raken, recht het 
verkeer in. En de zestiende plaats ... die ging naar Zico Waeytens.  

  

 

Gijs Van Hoecke gisteren en Sander Armée vandaag tonen 
zich 

22 augustus 2012 - Grote Prijs Stad Zottegem (Bel., 1.1) en Druivenkoers Overijse (Bel., 1.1) 

Gisteren in de Grote Prijs van de stad Zottegem sloot Gijs Van Hoecke een knappe prestatie af met 
de zeventiende plaats. Vrijwel heel de wedstrijd reed Gijs in de aanval en op anderhalve kilometer 
van het einde viel hij nog aan. Vandaag ging de Druivenkoers in Overijse naar Bjorn Leukemans. 
Hier eindigde Sander Armée net in de top 10.  
 
De zege in Zottegem ging naar de Oostenrijker Matthias Brandle van het Duitse Team Netapp. Hij 
haalde het voor de Luxemburger Jean-Pierre Drucker en belofte Wouter Wippert volgde op 5 
seconden. Die drie kwamen eveneens uit de kopgroep waar Gijs bij zat. Ze waren met 14 ervandoor 
gegaan na 52 kilometer koers. Knap van Gijs dus. De Olympische Spelen zitten erop en in november 
komen de zesdaagses eraan maar Gijs heeft nog andere doelstellingen dit jaar. Het WK in 
Valkenburg bijvoorbeeld. Onze ploeg rijdt er de ploegentijdrit en Gijs kan ook geselecteerd worden bij 
de beloften.  
 
In Overijse werden een trio vroege vluchters snel gegrepen eens peloton begonnen was aan de acht 
plaatselijke ronden. Vooraan vormde zich dan een groep met de elf sterkste renners en Sander was 
mee. Sander probeerde nog weg te geraken en Leukemans ging ervandoor bij de laatste beklimming 
van de Schavei. De podiumplaatsen gingen verder naar de Kazach Dimitry Muravyev (Astana) en de 
Nederlander Johnny Hoogerland, net als Leukemans rijdend voor Vacansoleil-DCM. 

  

 

Tom Van Asbroeck zevende, ploeg op 1 in 
ploegenklassement 

22 augustus 2012 - Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (Dnk., 2.HC) 

André Greipel won vandaag rit 1 in de Ronde van Denemarken. In de massaspurt haalde hij het voor 
de Noor Alexander Kristoff (Katusha) en de Nederlander Theo Bos (Rabobank). Tom Van Asbroeck 
spurtte naar de zevende plaats.  
 
We kregen het gebruikelijke recept geserveerd in deze rit: een vroege vlucht van vier werd tijdig 
gegrepen en nieuwe pogingen haalden het niet. Maar het slot was niet slecht, want behalve Tom 
eindigden ook Michael Van Staeyen (12de), Laurens De Vreese (15de) en Eliot Lietaer (18de) in de 
top 20 en daarmee voert Topsport Vlaanderen - Mercator het ploegenklassement aan. Morgen volgt 
er een rit over 211 kilometer.  
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Michael moet enkel Greipel laten voorgaan, Jelle tot op 
300m. 

24 augustus 2012 - Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (Dnk., 2.HC) 

Opnieuw winst voor André Greipel in de ronde van Denemarken gisteren. De Duitser haalde het in de 
massaspurt voor Michael Van Staeyen. Jelle Wallays won een tussenspurt en reed in de finale alleen 
op kop maar hij werd gegrepen op slechts 300 meter van de finish. In de stand na 2 ritten staat 
Michael derde, Jelle vijfde en Tom Van Asbroeck 11de. In het ploegenklassement staat Topsport 
Vlaanderen - Mercator nog steeds op kop, gevolgd door een negental worldtour ploegen. Vandaag 
wacht de renners wel de zwaarste rit uit deze ronde, heel wat heuvels met daarbij een strook tot 21 
procent.  

  

 

Jelle Wallays elfde in koninginnerit 

25 augustus 2012 - Post Danmark Rundt - Tour of Denmark (Dnk., 2.HC) 

De Noor Lars Petter Nordhaug (team Sky) heeft gisteren rit drie van de Ronde van Denemarken 
gewonnen. De rit stond geboekt als koninginnerit en Nordhaug haalde het na 195 kilometers voor 
Wilco Kelderman (Rabobank) en Raimondas Navadauskas. Nordhaug is ook de nieuwe leider. Jelle 
Wallays werd twaalfde in de rit en Sven Vandousselaere zat in de ontsnapping van de dag.  
 
Een groepje van vier met Sven was vroeg in de aanval getrokken en verwierf een maximale 
voorsprong van 6'40". Sven won twee tussenspurten. Op 20 kilometer van de finish werden ze 
gegrepen door een eerste peloton. Daarop volgden heel wat demarrages en een eerste peloton van 
een 50-tal renners begon aan de finale. Toen Tom Boonen aanzette aan de voet van een klimmetje 
raakten dertien renners voorop en Nordhaug won dan de spurt. Jelle, voordien door Van Staeyen en 
co naar voor gebracht, was mee en werd twaalfde op drie seconden. In de stand zakt hij van plaats 
vijf naar de elf maar in dezelfde tijd als de zesde, en dat is nog altijd goed uiteraard! In het 
ploegenklassement zijn we naar plaats vijf gezakt. Vandaag staan op het programma een ochtendrit 
over 90 kilometer en een tijdrit over 14,5 kilometer. 

  

 

Jarl Salomein is terug: nerveus als een nieuweling voor zijn 
eerste koers! 

25 augustus 2012 - Teamnieuws 
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Op 21 maart, in de tweede rit van de Italiaanse rittenwedstrijd Settimana Int. Coppi e Bartali, kneep 
hij de remmen dicht en op donderdag 9 augustus zagen we hem voor het eerst weer terug in 
competitie. In het avondcriterium van Kortrijk reed Jarl Salomein toen lek in het laatste rondje! "Maar 
ik had een goed gevoel tijdens de koers en kreeg er een spoedcurcus optrekken en bochtenwerk 
want dat was ik een beetje verleerd", zo vertelde hij achteraf. Bijna vijf maanden was Jarl "out" 
geweest door een operatie aan de slagaders. 
 
Die operatie was nodig omdat bij inspanningen een slagader in buik en lies afkneldde. Daardoor was 
de bloedaanvoer slecht met als gevolg een gevoel van slaap in de benen. Van in de winter was er 
gezocht naar de juiste diagnose. Sportdirecteur Walter Planckaert had Jarl terug in koers verwacht 
vanaf begin september maar de revalidatie verliep prima en de planning kon bijgesteld worden.  
 
Donderdag stond Jarl dan aan de start in Erpe Mere, zo nerveus als een nieuweling die zijn eerste 
koers ging rijden! De afgelopen maanden waren door de onzekerheid voor de operatie en door de 
lange periode van nietsdoen immers heel zwaar geweest. En begrijpelijk, gepiekerd werd er dan ook: 
gaat het gaan, hoe ga ik me voelen, gaat me been weer slapen als me forceer, hopelijk word ik er 
niet uitgereden, ... Me zorgen maken was achteraf bekeken niet nodig, aldus Jarl. Na twee ronden 
was de koers in Erpe Mere al geklonken. Een grote groep van 28 was weg en met een tweede groep 
konden we nog tot op 35 seconden komen maar daar stokte het. Ik heb er dan een goede training 
van gemaakt, veel kopwerk gedaan en een paar keren goed getest. De koers reed ik uit op ongeveer 
de 31ste plaats. Met wat meer zelfvertrouwen had ik in de eerste groep kunnen zitten maar dat komt 
later nog wel!  
 
Vanaf de dag dat ik toestemming kreeg van dokter Schep om voluit te trainen heb ik stelselmatig 
opgebouwd en de laatste weken heb ik zeer hard en veel getraind. Nu heb ik nog wat last van de 
buitenspieren van het bovenbeen en heup maar dat zijn normale restsymptomen. Hopelijk kan ik mij 
nog eens tonen de komende koersen. De moral en goesting zijn zeer hoog en ik doe er alles voor om 
nog iets te maken van 2012. Het is heel belangrijk dat Jarl dit seizoen nog kan koersen, zo hoorden 
we ook bij Walter Planckaert. Nadien kan Jarl dan een normale voorbereiding afwerken in de winter 
met het oog op 2013. 
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Jarl terug op de fiets (Foto: ©TDWsport.com) 
 

  

 

Van Hoecke en Van Vooren in aanval, Waeytens 7de, 
Salomein 17de 

27 augustus 2012 - Schaal Sels, Merksem (Bel., 1.1) 

Niko Eeckhout schreef in Merksem de Schaal Sels op zijn naam. Na 203 kilometer had Eeckhout nog 
tien seconden voorsprong op de spurtende groep. De Zweed Christian Bertilsson werd tweede, de 
Luxemburger Jempy Drücker derde. Gijs Van Hoecke en Steven van Vooren waren mee in de 
kopgroep van waaruit Eeckhout ontsnapte, maar beiden vielen vooraan weg door een lekke band.  
 
De kopgroep van zes kreeg na ongeveer 50 kilometer koers definitief vorm. Eeckhout ging solo op 16 
kilometer van het einde. De koers werd in barre weersomstandigheden gereden. Zico Waeytens 
werd nog zevende en Jarl Salomein mooi 17de. Voor Jarl was deze koers zijn debuut in de ploeg 
sinds hij terug is na zijn operatie. De twee wedstrijden hiervoor waren een criterium en een 
kermiskoers. Jarl toonde dat hij conditioneel al een heel mooi niveau heeft. Heel veel renners reden 
Merksem niet uit maar hij dus wel. Bovendien heeft hij nergens geen last van en dat vooral is een 
opsteker na twee moeilijke jaren. Er was niet alleen die operatie van dit jaar, maar vorig jaar had Jarl 
al dikwijls last en daarbovenop was er nog een zware valpartij in de vierdaagse van Duinkerken. 
Momenteel draait alles dus heel goed, Jarl kan nu zonder druk meedoen en dat is goed met het oog 
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op volgend jaar.  

  

 

Ereplaatsen voor Jelle Wallays en Pieter Jacobs 

31 augustus 2012 - Stadsprijs Geraardsbergen (Bel.) en Kortemark (Bel.) 

Min of meer eenzelfde scenario in de Stadsprijs van Geraardsbergen en in Kortemark. De winnaars 
waren Bjorn Leukemans in Geraardsbergen en Fréderic Amorison in Kortemark. Beiden versloegen 
medevluchters uit een vroege ontsnapping. Voor onze ploeg leverde dat ereplaatsen op voor Jelle 
Wallays (2de in Kortemark) en Pieter Jacobs (6de in Geraardsbergen en 9de in Kortemark).  
 
Jelle en Fréderic Amorison raakten in Kortemark voorop vanuit een kopgroep van 12 die half koers 
tot stand kwam in twee schijven. Ook mee was Pieter Jacobs. De voorsprong kwam vrijwel nooit 
boven 1'30" maar de vluchters hielden stand. Ons duo - geen spurters - deed het goed, gelet op de 
tegenstand, onder meer 3 man van Landbouwkrediet en Jens Keukeleire daarbij. In de spurt tegen 
Amorison was het voor Jelle bijna gelukt. Ik heb me een beetje laten doen, klonk het bij hem 
achteraf.  
 
In Geraardsbergen kregen de renners het gekende lastige parcours voorgeschoteld met bij het 
ingaan van de slotronde nog eens een volledige beklimming van de Muur. In de tweede ronde al ging 
een groep van 19 ervandoor en Pieter Jacobs was onze enige vertegenwoordiger. Vooraan hadden 
we een sterk blok van Vacansoleil en Greg Van Avermaet. Leukemans haalde het voor Greg en 
Pieter werd vierde bij de achtervolgers en dus zesde in de uitslag. Pieter is momenteel weer goed op 
dreef en hier heeft hij er het maximum uit gehaald, aldus Hans De Clercq achteraf. 

  

 

Kenny De Ketele out met breukje in de hand 

01 september 2012 - Teamnieuws 

Kenny De Ketele is al een tijdje out door een breukje in de hand. Bij het spelen met zijn dochtertje 
struikelde Kenny over een drempel. Om de val te breken en zijn dochter te beschermen zette Kenny 
zijn hand en daarbij brak hij een handwortelbeentje van de pink. Sinds vorige week woensdag zit die 
hand dus in de gips en dat zal zo nog een kleine twee weken blijven. Intussen kijkt Kenny al vooruit 
naar het pistewerk dat eraan komt in de winter.  

  

 

Ploegenklassement voor Topsport Vlaanderen - Mercator! 
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02 september 2012 - World Ports Classic (Nld., 2.1) 

Tom Boonen werd zaterdag de eindwinnaar van de gloednieuwe tweedaagse World Ports Classic. 
Hij won de openingsrit van Rotterdam naar Antwerpen na een dagje vlammen aan gemiddeld bijna 
51 kilometer per uur. De terugrit naar Rotterdam werd zaterdag gewonnen door Theo Bos. Topsport 
Vlaanderen-Mercator deed het voortreffelijk en stak de eindzege in het ploegenklassement op zak! 
 
Slechts 40 van de 150 gestarte renners overleefden de raid naar Antwerpen in het eerste peloton. De 
wind, de snelheid en de waaiers hadden hun werk gedaan. Heel wat topsprinters en uitgeperste 
renners vooraan en daartussen nog vier man van onze ploeg: Michael Van Staeyen (8ste), Stijn 
Neirynck (14de), Pieter Vanspeybrouck (24ste) en Gijs Van Hoecke (30ste). Heel knap en voldoende 
om aan de leiding te komen in de ploegenstand. De terugrit verliep wat gezapiger en in de 
massaspurt hadden Tom Van Asbroeck (15de) en Michael (19de) in de top 20. En na afloop mochten 
we met zijn allen op het erepodium terwijl hier toch een 9-tal wordtourploegen gestart waren. 
Bovendien werd Michael negende in de eindstand. 
 

 
Foto © Daniel Grevesse, Cycling Info Assistance 
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Monsieur cent trente-huit, Jelle Wallays, man van de koers!

03 september 2012 - Grote Prijs Jef Scherens (Leuven) (Bel., 1.1) 

Jelle Wallays heeft indruk gemaakt zondag in de Grote Prijs Jef Scherens te Leuven. Of om het met 
de woorden van Renaat 'wielerman' Schotte te zeggen: fenomenale koers gereden! En fenomenaal, 
dat was het. De hele koers lang hoorden we in de volgwagen via de interne Radio-Tour: aanval van 
het nummer 138 - attack du dossard cent trente-huit! Aan de finish werd Jelle zevende, en Stijn 
Neirynck heel knap tweede, en ook daar hangt een verhaal aan vast.  
 
Monsieur cent trente-huit, dat was dus Jelle. Een grote groep was ontsnapt in de tweede ronde en 
daar zat van onze ploeg nog niemand bij. Jelle heeft nog serieus moeten koersen om vooraan aan te 
sluiten en de groep van 16 was een feit. Eens bekomen van die inspanning wierp hij zich op als één 
van de sterkste mannen vooraan. Veel meer dan 3 minuten kregen de vluchters niet en de 
opeenvolging van beklimmingen van de Keizersberg, de Wijnpers en de Lüdenscheidsingel eiste zijn 
tol. Jelle hield stand en telkens wanneer de voorwacht van het peloton gevaarlijk dicht kwam ging hij 
opnieuw demarreren en de kopgroep werd kleiner en kleiner. Bij het ingaan van de slotronde bleven 
van de koplopers enkel Jelle en Sep Vanmarcke over. Bij hen nog een 20-tal renners met onder 
meer Devenyns, Caethoven, Hoogerland, Trentin, Leukemans, Freire, Amorison, Vanendert en voor 
ons nog Stijn Neirynck.  
 
Bij het aansnijden van de laatste keer Lüdenscheidsingel ging Jelle opnieuw, meteen daarna volgde 
de Wijnpers en boven bleven ze vooraan met drie over: Jelle met Leukemans en Freire. Op de ring 
van Leuven troepte weer 14 man samen en ter hoogte van de gevangenis raakten opnieuw een 
groepje - met le dossard cent trente-huit - voorop. Nog enkele renners kwamen aansluiten, daarbij 
Stijn. Met zeven gingen ze spurten, Jelle had nog krachten om Stijn te lanceren en Caethoven haalde 
het voor Stijn. Een mooie zege voor Caethoven en een prachtprestatie van de 'man van de koers' 
Jelle. Die vette vis die komt er zeker wel eens aan.  
 
En wat gezegd van Stijn Neirynck. Na afloop van het voorseizoen moest hij een operatie aan de 
linkerknie ondergaan en pas op 8 juli, minder dan 2 maand geleden, hervatte hij in Roeselare de 
competitie. De revalidatie mocht pas 10 dagen na de operatie starten maar is goed verlopen en last 
van zijn kwetsuur heeft hij niet meer. Via het zwembad en de mountainbike stapte hij eind mei weer 
op de koersfiets. Vorige vrijdag in de eerste rit van de World Ports Classic hield Stijn stand in de 
eerste waaier en dat was al sterk. En nu in Leuven bewees hij dat hij er weer helemaal staat. Met de 
tweede plaats kon hij zich verzoenen, dat Caethoven snel is dat weten we. 
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Slotronde, top van de Lüdenscheidsingel, Jelle in de aanval 

  

 

Zware kost, veel kilometers en bakken regen 

07 september 2012 - Giro di Padania (Ita., 2.1) 

Sportdirecteur Hans De Clercq zat de voorbije week met een selectie in Noord-Italië voor de 
vijfdaagse Giro di Padania. De Italiaan Vincenzo Nibali kwam er na de derde rit vooraan in de stand 
en daar kreeg niemand hem nog weg. In de vierde rit verstevigde hij zijn leidersplaats nog na solo 
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winst bergop. De slotrit ging naar de Columbiaan Carlos Albert Betancur Gomez, de enige niet 
Italiaan die hier een rit won. 
 
De Giro di Padania begon met een korte ochtendrit die met vertraging van start ging. Regen viel 
immers met bakken uit de lucht, en de omstandigheden waren niet ongevaarlijk. Enrico Rossi spurtte 
het snelst en Tim Mertens werd zesde. In de namiddag volgde een ploegentijdrit van 18,8 kilometer 
waarin Topsport Vlaanderen - Mercator achtste eindigde maar we kwamen slechts 2 seconden te 
kort voor de vijfde plaats. Rit 2 ging over 223 kilometer en nu was het nog eens de buurt van Preben 
Van Hecke om in de aanval te trekken. Een groepje van vijf met Preben liep ver uit - meer dan 11 
minuten - maar werd toch weer gegrepen. In de daaropvolgende massaspurt was Sacha Modolo de 
snelste. In rit 3 werd de afstand nog wat opgedreven: 250 kilometers kregen de renners voor de 
wielen geschoven. Nu raakte een groep van vijf met Tim Mertens weg. Kort voor de finale werden ze 
gegrepen en door een klimmetje en onweer en overvloedige regen - alweer - scheurde het peloton. 
De zege ging naar Oscar Gatto, Zico Waeytens werd mooi achtste en Nibali verscheen dus vooraan 
in de stand. De vierde rit was er eentje voor de klimmers. Op de Passo della Bocchetta nam Nibali de 
leiding en hij vloerde Rebellin met vier seconden. De slotrit was ook nog zwaar en ging dus naar 
Betancur. Voor onze ploeg reed enkel Kevin De Jonghe de rittenwedstrijd niet uit maar dat is omdat 
hij door de wielerbond geselecteerd werd voor deelnamen aan de Chrono Champenois, een tijdrit in 
het Franse Betheny.  

  

 

Na valpartij Declercq en Van Hoecke, nu valpartij Wallays 

07 september 2012 - Memorial Rik Van Steenbergen (Bel., 1.1) en Izegem Koerse (Bel.) 

Op het programma afgelopen midweek stonden de Memorial Rik Van Steenbergen in Aartselaar en 
de regionale wedstrijd in Izegem. Winnaars waren de Nederlander Theo Bos (Rabobank) en de 
Italiaan Andrea Guardini (Farnese Vini). Beide koersen eindigden met een massasprint. Voor Jelle 
Wallays eindigde de Memorial Van Steenbergen in een val diep in de finale. Vorige zaterdag nog 
hadden we hetzelfde voor met Tim Declercq en Gijs Van Hoecke.  
 
Gelanceerd door zijn Rabobank ploegmaats stond er in Aartselaar geen maat op Theo Bos. Jelle 
Wallays kwam diep in de finale zwaar ten val en moest een operatie ondergaan aan de linker-
elleboog. Gelukkig zijn er geen breuken, wel een lelijke open wonde die diep vervuild was. Jelle kan 
14 dagen niet koersen en komt dus nog wel in actie dit seizoen.  
 
In Izegem, met liefst 225 profs en beloften aan de start, vormde zich halfweg koers een kopgroep van 
zestien met daarbij Sven Jodts. De laatsten van de vluchters werden gegrepen in de slotronde. Eliot 
Lietaer eindigde net in de top tien en Jarl Salomein werd mooi 15de. Tim Declercq stond met veel 
vraagtekens aan de start maar reed de koers vlot uit als 97ste. De oorzaak van zijn vraagtekens 
moet je zoeken bij zijn valpartij de zondag voordien in de GP Jef Scherens. In een afdaling ging hij 
onderuit door een diepe put in het wegdek. De wedstrijd was nog maar net afgelopen toen Tim 
alweer de bus uitstapte, de armen en benen ingepakt met verband. Terug fietsen lukte pas dinsdag, 
en dan nog aan een kalm tempo. stapte hij uit de bus toen de andere renners hem geen parten 
zullen spelen. Ook Gijs Van Hoecke kwam in Leuven ten val, op dezelfde plaats had hij stuurbreuk. 
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Mooie vierde plaats voor Michael in Brussel 

09 september 2012 - Parijs-Brussel (Bel., 1.HC), Grand Prix de Fourmies (Fra., 1.HC) en Chrono 
Champenois 2012 (Fra.) 

Onze renners maakten afgelopen weekend een goede beurt in de wielerklassieker Parijs-Brussel. 
Tom Boonen was de sterkste in de massaspurt voor de Australiër Mark Renshaw en Oscar Freire. 
Michael Van Staeyen werd vierde, maar in het zog van die drie kleppers voor hem is dat een knap 
resultaat. Michael keerde eind augustus nog ziek terug thuis na dagenlang koersen in slecht weer in 
de Ronde van Denemarken maar bleek een week later toch al weer goed in de supersnelle 
openingsrit van de World Ports classic. Parijs-Brussel hield hem al bezig sinds zijn negende plaats in 
2011, hier wilde hij echt goed zijn. Michael dankte ook Sven Vandousselaere en Jarl Salomein die 
hem de hele dag vooraan en uit de wind hielden. In de finale zagen we onder meer ook Stijn 
Neirynck en Laurens De Vreese zich in de kijker rijden.  
 
In de Grand Prix Fourmies ging de zege naar de Deen Lars Ytting Bak van Lotto Belisol. Hij reed solo 
en bleef nipt uit de greep van het spurtende peloton. Geen top 10, Tom Van Asbroeck werd 16de.  
 
In de Chrono Champenois, een tijdrit over 33 kilometer op een lastig parcours, werd Kevin De 
Jonghe 12de op 1'47" van de winnaar, de Australiër Rohan Dennis. Kevin eindigde in een tijd van 
42’35″. 

  

 

Met vier naar het WK wielrennen voor beloften 

10 september 2012 - Teamnieuws 

Topsport Vlaanderen - Mercator is blij met de selectie van 4 van haar renners voor het WK 
wielrennen U23 in het Nederlandse Valkenburg. Beloftencoach Jean-Pierre Dubois selecteerde Gijs 
Van Hoecke, Zico Waeytens en Tom Van Asbroeck voor de wegrit op 22 september en Kevin De 
Jonghe voor de tijdrit op 17 september. 

  

 

Julien Simon wint, met drie in top 20 

13 september 2012 - Grand Prix de Wallonie (Bel., 1.1) 

De Fransman Julien Simon, uitkomend voor Saur-Sojasun, won woensdag de Grand Prix de 
Wallonie. Op de Citadel van Namen haalde hij het voor Greg Van Avermaet en Bjorn Leukemans. 
Onze ploeg had met Pieter Jacobs (12de), Laurens De Vreese (14de) en Tom Van Asbroeck (20ste) 
drie man in de top 20. Zij tonen zich in elk geval ok voor het WK ploegentijdrit en - in het gaval van 
Tom - het WK bij de beloften.  
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Het zag er nochthans even niet goed uit voor de ploeg. Een groep van 25 man was ontsnapt met 
daarbij nogal wat sterke renners maar niemand van Topsport Vlaanderen - Mercator. Onze mannen 
moesten dus massaal aan het werk om de scheve situatie recht te zetten. Op 50 kilometer van de 
finish kwam het peloton zo heel kort terwijl de kopgroep uiteen viel. Nadien kregen we veel 
wisselende situaties vooraan maar aan de voet van de citadel, met nog 3 kilometer te gaan, liep alles 
weer samen.  

  

 

Zevende plaats voor Pieter Serry 

14 september 2012 - Grand Prix de la Somme Conseil Général 80 (Fr., 1.1) 

De Litouwer Evaldas Siskevicius (La Pomme Marseille) won vrijdag solo de Grand Prix de la Somme. 
In de slotkilometers ontsnapte hij uit een kopgroep van 13. De dichtste ereplaatsen gingen naar zijn 
ploegmaat Clément Koretzky en Mickael Delage (FdJ). Zij volgden op 4 seconden. In de kopgroep 
van 13 zat voor ons Pieter Serry en hij werd zevende. Een aanval van hem voor de 2de plaats 
strandde op 800 meter van de finish. Het peloton volgde op een minuut met Jarl Salomein (16de), 
Tim Mertens (18de) en Steven Van Vooren (19de). De weersomstandigheden waren zwaar, veel 
regen en wind. 

  

 

Ronan van Zandbeek wint, Eliot Lietaer mooi vijfde 

14 september 2012 - Kampioenschap van Vlaanderen (Bel., 1.1) 

De Nederlander Ronan van Zandbeek (Argos-Shimano) boekte vrijdag te Koolskamp in de 97ste 
editie van het Kampioenschap van Vlaanderen zijn eerste profzege. In de spurt haalde hij het met 
ruim verschil van vijf medevluchters. Eliot Lietaer werd mooi vijfde. De zes waren vroeg in de 
wedstrijd ontsnapt. Achter de koplopers vormde zich een tweede groep van negen met daarbij Tim 
Declercq, maar zij kwamen te laat, de koplopers hadden op het einde nog meer dan twee minuten 
over. In de slotronde en Tim werd 12de op 2'12".  

  

 

Walter Planckaert en renners super tevreden en 
enthousiast 

17 september 2012 - UCI Wereldkampioenschap op de weg, ploegentijdrit (Ndl., WK) 

Sportdirecteur Walter Planckaert en onze renners waren super tevreden na afloop van het WK 
ploegentijdrit voor merkenploegen. We hadden de tijdrit goed ingedeeld en alles verliep heel goed, zo 
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vertelde Walter. We gingen voor een stek ergens tussen 22 en 25 en het is 25 geworden. Daarmee 
staan we op onze plaats, we mogen geen mirakels verwachten. In de toekomst gaan we veel meer 
investeren in deze nieuwe WK discipline. 
 
Met Pieter Jacobs, Sander Armée en Laurens De Vreese hadden we drie renners die perfect passen 
bij dit zware parcours. Bij hen hadden we de jonge Gijs Van Hoecke, de na operatie terugkerende 
Stijn Neirynck en Pieter Vanspeybrouck die de recent geblesseerde Jelle Wallays verving. Aan de 
voet van de slotklim richting finish, de Cauberg, waren we nog met vijf. Van belang was om langzaam 
aan te vatten en niemand in de problemen te brengen en ook dat is allemaal heel goed verlopen. Na 
afloop was iedereen zeer enthousiast, in de eerste plaats de renners zelf. Op stages gaan we zeker 
meer werk maken van deze mooie discipline. Volgend jaar gaat de tijdrit door in het Toscaanse 
Firenze, met dus een parcours gelijkaardig en misschien nog zwaarder dan dat van hier. En in 
Firenze zal er net als in Valkenburg veel sfeer en ambiance zijn naast de weg en daar willen we 
natuurlijk niet op ontbreken. 
 
Ik ben zelf 65 jaar en 28 jaar ploegleider maar dit op een WK heb ik nooit meegemaakt, stelde Walter 
nog. Meedoen was onze eerste doelstelling en dat hebben we als enige van drie Belgische pro 
continentale ploegen voor mekaar gekregen. In tegenstelling tot de worldtour-ploegen was Topsport 
Vlaanderen - Mercator wel pas half augustus zeker van deelname aan dit WK. Idealer was dat we dit 
sneller wisten en zo twee tot drie maanden vroeger konden starten met de specifieke trainingen en 
het vele werk. Nu is het allemaal snel moeten gaan en heel intensief geweest de laatste weken en 
dat bovenop het drukke programma dat we al hebben. Het was soms niet makkelijk en er was stress. 
Maar dit is wel heel belangrijk voor het prestige van de ploeg, een soort van diploma - we waren erbij 
- waarmee we kunnen uitpakken bij organisatoren van interessante wedstrijden met het oog op 
deelname. Kortom, missie geslaagd dus, en 'wordt vervolgd'!  
 

 
(Foto: Erik Van Breugl - meer foto's volgen nog) 
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Kort: ereplaatsen voorbije week 

22 september 2012 - Verschillende koersen 

In de week die samenviel met het WK wielrennen boekten Michael Van Staeyen en Laurens De 
Vreese ereplaatsen in Belgische wedstrijden.  
 
Afgelopen zaterdag was er de 170 kilometer lange De Kustpijl in Knokke-Heist. Kevin Claeys 
(Landbouwkrediet) won solo en Michael werd vijfde. Die plaats pakte Michael een week eerder ook in 
de GP Impanis - Van Petegem, wedstrijd die gewonnen werd door André Greipel, en woensdag in de 
Omloop van het Houtland. Pieter Serry zat hier in een kopgroep maar de grote spurtersblokken 
deden wat ze moeten doen en de zege ging naar Marcel Kittel.  
 
Kenny Dehaes won donderdag in Stekene en hier was Preben Van Hecke als 17de onze best 
geklasseerde. Ook geen top 10 dinsdag in Vichte. Jens Keukeleire won en Arthur Vanoverberghe - 
mee in de kopgroep - werd 11de. Eén dag eerder werd Laurens De Vreese mooi tweede in Viane en 
dat amper één dag na zijn deelname aan de ploegentijdrit op het WK. De zege hier ging naar Steven 
Caethoven.  

  

 

Bronzen medaille voor Tom Van Asbroeck 

23 september 2012 - UCI Wereldkampioenschap op de weg - U23 (Ndl., WK) 

Op het wereldkampioenschap voor beloften U23 behaalde Tom Van Asbroeck zaterdag brons. In een 
massaspurt haalde de Kazak Loetsenko het met minimaal verschil van de Fransman Coquard en 
Tom. Achteraf overheerste bij Tom een dubbel gevoel: gelukkig met de medaille maar er had nog 
meer ingezeten. Hoe dan ook, die medaille op zich is echt knap, voor de Belgische beloften was het 
al negen jaar geleden dat er nog eremetaal gehaald werd.  
 
Elf rondjes met de Bemelerberg en de Cauberg, 177 kilometer in totaal, dat was de opdracht voor de 
beloften. Bij de Belgische selectie drie man van Topsport Vlaanderen - Mercator: Tom Van Asbroeck, 
Gijs Van Hoecke en Zico Waeytens. Meteen na de eerste beklimming van de Bemelerberg ging een 
trio ervandoor. Hun maximale voorsprong bedroeg acht minuten en de situatie lag voor een uur of 
twee vast. Nadat de drie ingelopen werden volgden nog tal van demarrages maar telkens weer liep 
het terug samen. Zico toonde zich in die fase van de wedstrijd heel actief maar op twee ronden van 
het einde viel hij weg door een lekke band. Intussen moest Tom zich verschuilen in het peloton voor 
de spurt. Jasper Stuyven en daarna Kenneth Vanbilsen zouden Tom lanceren maar die was even het 
juiste wiel kwijt, vandaar het dubbel gevoel.  
 
Hoe dan ook knap dus, zeker wanneer je weet vanwaar Tom komt. Als derdejaarsbelofte pakte hij 
halfweg 2011 uit met winst in de Omloop Het Nieuwsblad U27, nadat zijn ploeg op de valreep nog 
een wildcard kreeg voor deelname. Tom's progressie op korte tijd is fenomenaal, zie maar het 
palmares dat hij al bijeenfietste. Dit jaar waren daar al twee overwinningen bij.  
 
Foto's van deze wedstrijd en van de tijdrit van Kevin De Jonghe vorige dinsdag vind je hier en op 
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onze facebookpagina.  
Verslag en (video) reacties op Sporza  

  

 

Sander Armée in de aanval 

23 september 2012 - Gooikse Pijl (Bel., 1.2) 

Kenneth Hanson van Team Optum won zondag de Gooikse Pijl, een wedstrijd die dit jaar een stapje 
hogerop zet naar UCI categorie 2. Op het programma 192,8 kilometer verdeeld over 4 ronden van 
27,2 kilometer en 8 ronden van 10,5 kilometer. Sander Armée reed er lang in de aanval en niemand 
van de ploeg haalde top 10.  
 
Na een snelle start, 49 kilometer in het eerste uur, duurde het tot aan kilometer 60 vooraleer een 
eerste echte ontsnapping tot stand kwam. Een trio met Sander Armée erbij liep tot 2'45" uit en werd 
met toch nog meer dan 55 kilometer te gaan weer ingerekend. Korte daarop vormde zich een nieuwe 
groep van 17 man maar niemand van Topsport Vlaanderen - Mercator. Onze ploeg moest aan het 
werk en meer dan 25 seconden raakten de koplopers niet weg. Met nog ongeveer 10 kilometer te 
gaan kregen we opnieuw een algemene hergroepering. In de finale waren er nog verschillende 
aanvalspogingen, onder meer van Pieter Jacobs, maar een massaspurt was onafwendbaar.  
 
Pieter Jacobs was hier gestart in plaats van Jelle Wallays. Jelle kwam op 5 september ten val in de 
Memorial Van Steenbergen en was zwaar geraakt aan de elleboog maar kreeg uiteindelijk ook last 
van de knie. Pijnvrij trainen bleef een probleem waardoor beslist werd om het herstel nu alle tijd te 
geven zodat Jelle's wegseizoen beëindigd wordt. 

  

 

Stijn Neirynck in ontsnapping en op kop in bergklassement

27 september 2012 - Franco Belge - Eurométropole Tour (Bel., 2.1) 

Jürgen Roelandts heeft de eerste rit in de Eurometropool-Tour op zak gestoken. Stijn Neirynck was 
mee in een ontsnapping en kwam eerste boven op twee van de drie beklimmingen van de dag. In het 
bergklassement staat hij zo aan de leiding.  
 
Na ongeveer 30 kilometer koers raakte een kwartet met Stijn voorop. Tot bijna vier minuten liepen ze 
uit maar 70 kilometer verder werden ze al gegrepen door een eerste peloton. We kregen zo een 
groep van 75 man vooraan, want door een valpartij eerder in de wedstrijd was het peloton in twee 
stukken gebroken. In de finale raakten 8 renners voorop. Roelandts won en voor Topsport 
Vlaanderen - Mercator zaten Tom Van Asbroeck, Laurens De Vreese en Stijn in de groep die volgde 
op 39 seconden. Onze andere renners zaten in het tweede peloton.  
 
Morgen gaat het van Antoing naar Poperinge. Deze rittenwedstrijd, vroeger gekend als Franco-
Belge, gaat over vier ritten en eindigt zondag.  
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Bergprijs voor Stijn Neirynck 

30 september 2012 - Franco Belge - Eurométropole Tour (Bel., 2.1) 

Proficiat voor Stijn Neirynck, de Eurometropole Tour (voorheen FrancoBelge) zit erop en Stijn stak de 
bergprijs op zak. In de tweede rit trok hij opnieuw mee in de ontsnapping van de dag. In die rit en in 
de slotrit van zondag pakte Michael Van Staeyen mooie ereplaatsen.  
 
Basis voor die bergprijs en de daarmee verbonden rode leiderstrui legde Stijn in de eerste rit. Vrijdag 
in rit twee verstevigde hij zijn leidersplaats. Hij was opnieuw mee in de ontsnapping van de dag en 
kwam als eerste boven op twee van de vier beklimmingen. Mooie ereplaatsen waren er voor Michael 
in rit 2 (5de) en rit 4 (4de). In rit drie spurtte hij ook mee maar hij raakte ingesloten en haalde geen 
top 10. Gijs Van Hoecke was onze man in de vlucht tijdens rit 3. 

  

 

Van 18 naar 12 in Team-ranking UCI European Tour 

02 october 2012 - Teamnieuws 

Topsport Vlaanderen - Mercator is in de Team-ranking van de UCI European Tour opgerukt naar de 
12de plaats. Half augustus wisten we ons als ploeg al definitief gekwalificeerd voor het WK-
ploegentijdrit voor merkenploegen omdat we top 20 haalden in dat klassement. Nu schuiven we dus 
op van 18 naar 12 op een totaal van 121 ploegen en zijn ook de eerste Belgische ploeg. Het WK mag 
er intussen dan al op zitten, die van ons die gaan gewoon door! 

  

 

Koersen in Duistland, Frankrijk en België 

05 october 2012 - Sparkassen Münsterland Giro (Deu., 1.1) - Paris-Bourges (Fra., 1.1) - Zwevezele 
(Bel.) 

Op het programma de voorbije drie dagen, wedstrijden in Duistland, Frankrijk en België. De 
belangrijkste feiten waren een tweede plaats voor Michael Van Staeyen in de Sparkassen 
Münsterland Giro en een lange ontsnapping van Preben Van Hecke in Paris-Bourges.  
 
Met drie reden ze in de aanval en tot 5 minuten liepen ze uit. Met nog 65 kilometer te gaan bleven ze 
vooraan met twee over: Preben en de Deen Michael Morkov (Saxo Bank-Tinkoff). In de finale kregen 
ze het gezelschap van Malacarne en Fuglsang en kort voor de finish werden ze gegrepen door een 
peloton van 32 renners. Pieter Serry was erbij maar kwam helaas ten val op 800 meter van de finish. 
Zo werd Preben als 32ste onze dichtste renner in de uitslag. De overwinning ging naar de Fransman 
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Florian Vachon. Kort daarop won Nacer Bouhanni de spurt voor de tweede plaats voor John 
Degenkolb. 
 
In de Sparkassen Münsterland Giro ging de zege in de massaspurt naar Marcel Kittel. Michael werd 
tweede nadat Kenny Van Hummel gedeclasseerd werd. In Zwevezele, en dan zijn we in de Belgische 
koers van vrijdag, werd Eliot Lietaer onze dichtste renner in de uitslag. Eliot was 19de en de 
overwinning hier ging in de spurt naar Wim Stroetinga. 

  

 

Fantastische tweede plaats voor Laurens, maar er zat meer 
in 

07 october 2012 - Paris-Tours (Fra., 1.HC) 

Discussie na afloop van Parijs-Tours: in een spurt met drie haalde Marco Marcato het voor Laurens 
De Vreese en Niki Terpstra maar de Italiaan gaf een kwakje en week helemaal van zijn lijn. Laurens 
hield daardoor gedurende 30 meter de benen stil en was zijn snelheid kwijt. Een tweede plaats - op 
zich fantastisch - was het gevolg maar hier zat meer in! Maar de jury, een Belg en twee Fransen, 
hield voet bij stuk.  
 
De Deen Michael Morkov, overgebleven uit een kopgroep van 11, kreeg in de finale het gezelschap 
van zeven renners. Daarbij zaten Terpstra, Marcato en Laurens. Die drie bleven vooraan alleen over 
na de voorlaatste helling. In het peloton verliep de achtervolging niet gestroomlijnd maar in de 
slotkilometer kwam John Degenkolb nog enorm dicht waarop Terpstra de sprint aanzette, helemaal 
links tegen het kantje. En dan kwam dus die sprint.  
 
Sportdirecteur Hans De Clercq had meteen na afloop de beelden opgevraagd maar na 20 minuten 
'beraadslagen en herbekijken' was de beslissing van de jury officieel: Marcato wint. We zullen nooit 
weten waar Laurens was uitgekomen zonder het maneuver van Marcato, aldus Hans. Laurens is snel 
in de spurt maar de Italiaan ging in de laatste 200 meter van de éne kant van de weg helemaal naar 
de andere kant, en dat alleen kan al niet. In de beelden met vooraanzicht zie je er ook een kwak bij. 
 
Aan de uitslag is nu niets meer te veranderen en voor een tweede plaats in deze klassieker zouden 
we vooraf onmiddellijk tekenen, dat wel, maar er zat toch meer in! Hoe dan ook, het doet goed om te 
zien hoe Laurens, die nu een sterk tweede profseizoen afsluit, zich in de kijker reed in de snelste 
editie ooit van Parijs-Tours! En Marcato, die was vorig jaar tweede ...  
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Helemaal rechts Marcato en Laurens, ze vertrokken uit het wiel van Terpstra (Photo © 
TDWsport.com) 

  

 

Topsport Vlaanderen – Baloise 2013 

11 october 2012 - Teamnieuws 

Onze professionele continentale wielerploeg zal vanaf januari 2013 onder de naam Topsport 
Vlaanderen – Baloise in het peloton rijden. Met de volgende 25 renners werd een contract 
afgesloten: Sander Armée, Dominique Cornu, Tim Declercq, Kevin De Jonghe, Kenny De Ketele, 
Laurens De Vreese, Pieter Jacobs, Eliot Lietaer, Tim Mertens, Stijn Neirynck, Jarl Salomein, Tom 
Van Asbroeck, Preben Van Hecke, Gijs Van Hoecke, Michael Van Staeyen, Sven Vandousselaere, 
Arthur Vanoverberghe, Pieter Vanspeybrouck, Jelle Wallays, Zico Waeyten en de nieuwkomers 
Jasper De Buyst, Sander Helven, Yves Lampaert, Thomas Sprengers en Kenneth Vanbilsen. 

  

 

Eliot zorgt voor laatste top 10 van wegseizoen 2012 
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15 october 2012 - Tour de Vendée (Fra., 1.HC) 

Het seizoen zit erop voor onze wegrenners, de voorbije week leverde nog een aantal ereplaatsen op 
en het is nu enkel nog wachten op de definitieve eindstand in de ranking voor de UCI Europe Tour. In 
dat klassement zullen we zowel als ploeg als individueel met Michael Van Staeyen als beste Belg 
mooi scoren. Intussen zijn onze pistiers in Cali begonnen aan hun seizoen 2012/2013.  
 
Michael was tweede en zo Antwerps kampioen in de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen. Pistier Wim 
Stroetinga haalde het in de massaspurt. Eén dag later was er in Zele de allerlaatste Belgische 
profwedstrijd van het seizoen. Kevin Peeters won en ereplaasten waren er voor Steven Van Vooren 
(3de), Jarl Salomein (6de) en Eliot Lietaer (8ste). Eliot werd gisteren tenslotte nog 9de in de Tour de 
Vendée. De 21-jarige Wesley Kreder, stagiair bij Vacansoleil-DCM, won solo. Op ongeveer 40 
kilometer van het einde trok Steven Van Vooren hier mee in een groep van 10. 
 
Op de piste werd intussen de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen 2012/2013 gereden. In de 
ploegentijdrit werden de Belgen met naast onze Kenny De Ketele en Dominique Cornu de 
youngsters De Buyst (kwalificatie), Rickaert (finale) en Vergaerde vierde. In de kwalificatie waren ze 
wat trager dan in de finale maar wel derde. In het omnium werd Dominique negende. Vanavond 
starten Kenny en Gijs Van Hoecke in de zesdaagse van Amsterdam.  

  

 

Kenny en Gijs tweede na dag twee 

17 october 2012 - Zesdaagse van Amsterdam 

Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke zijn als tweede in de stand begonnen aan hun derde avond in 
de Zesdaagse van Amsterdam. Dag 1 verliep door wat mechanische problemen niet makkelijk. 
Bovendien was Kenny ook nog maar net terug uit Cali waar hij de eerste wereldbekerwedstrijd op de 
piste reed. Dag twee was gelukkig een pak beter. Ze pakten veel punten en lieten zich opmerken 
door winst in een koppelkoers.  
 
Het Deens/Nederlandse koppel Mørkøv/Ligthart maakte indruk op dag één door met 10 punten 
voorsprong de leiding te nemen. Kenny en Gijs, mooi in de regenboogtrui, staan dus tweede op 1 
ronde en met 105 punten. Enkele koppels achter hen zullen bij het begin van de derde avond wel 
snel aan 100 punten komen en zo een bonusronde nemen waardoor ze voor Kenny en Gijs komen in 
de stand. 

  

 

Wereldkampioenen Van Hoecke / De Ketele aan de leiding

20 october 2012 - Zesdaagse van Amsterdam 

Met een koppelkoers om 22h30 eindigt vandaag de zesdaagse van Amsterdam en onze 
wereldkampioenen zijn daar sterk bezig. De ronde achterstand waarmee ze sinds die moeilijke 
eerste dag kampten werd donderdag goedgemaakt en vrijdag wonnen ze het laatste onderdeel 
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waardoor ze meteen op kop kwamen in de stand. Het duo Iljo Keisse-Niki Terpstra heeft wel maar 2 
puntjes meer nodig om een nieuwe honderpuntengrens te nemen en zo dankzij een bonusronde de 
leiding weer over te nemen. 
 
Nog één avond te gaan dus, Gijs en Kenny hebben 241 punten en worden gevolgd door Michael 
Mørkøv-Pim Ligthart (231), Wim Stroeting-Peter Schep (230) en Iljo Keisse-Niki Terpstra met 198 
punten en dus op de rand van een nieuwe bonusronde. Keisse en Terpstra hadden donderdag ook al 
de leiding overgenomen. Gijs en Kenny sloten toen af als derde.  

  

 

Kenny en Gijs finaal vierde 

22 october 2012 - Zesdaagse van Amsterdam 

Als leider begonnen Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke zaterdag aan de slotavond van de 
zesdaagse van Amsterdam. Die stek hielden ze vast tot kort voor het einde van de afsluitende 
ploegkoers. Een slotoffensief van de tegenstanders haalde de stand doorheen en het Nederlands-
Deense duo Ligthart-Mørkøv won. 
 
Kenny en Gijs legden beslag op de vierde plaats. Keisse-Terpstra werden tweede en Stroetinga-
Schep derde.  

  

 

UCI Ranking Europe Tour: Van Staeyen 14de, ploeg 12de! 

25 october 2012 - Teamnieuws 

De plaatsen van onze renners en ploeg in de laatst gepubliceerde ranking voor de UCI Europe Tour 
bewijzen nog maar eens wat een schitterend en regelmatig seizoen onze renners neergezet hebben. 
Michael Van Staeyen eindigt 14de op 1212 renners en Topsport Vlaanderen - Mercator eindigt 12de 
op 126 ploegen. Voor België zijn zowel Michael als de ploeg nummer 1!  
 
We schreven het al na afloop van de Tour de Vendée een 10-tal dagen terug: het wegseizoen zit 
erop, we wachten enkel nog op de definitieve eindstand in de ranking voor de Europe Tour (alle pro-
continentale en continentale ploegen). Op 21 oktober heeft de UCI die ranking gepubliceerd. In de 
individuele stand, op een totaal van 1.212 renners, maakt Michael Van Staeyen nog een mooie 
sprong naar de 14de plaats. Daarmee blijft hij ook de beste Belg. In de ploegenstand eindigt 
Topsport Vlaanderen - Mercator 12de op 126 ploegen met 1007 punten. Vier Belgische ploegen 
halen de top 20 maar wij staan het hoogst geklasseerd. Dit alles illustreert nog maar eens wat een 
schitterend en regelmatig seizoen onze renners neergezet hebben. 
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Kenny De Ketele en Iljo Keisse winnen

28 october 2012 - Vierdaagse van Grenoble 

Kenny De Ketele heeft gisterenavond samen met Iljo Keisse de vierdaagse van Grenoble gewonnen. 
In een razend spannende finale slaagden ze erin om het Franse duo Morgan Kneisky en thuisrijder 
Brian Coquard op afstand houden door een bonusronde te nemen. 
 
Kenny en Iljo voerden de stand aan na de eerste twee nachten. Vrijdagnacht moesten ze die 
leidersplaats afstaan aan Morgan Kneisky en Brian Coquard. Ze volgden toen in dezelfde ronde op 
negen punten. Andere deelnemers stonden al op twee ronden of meer. 

  

 

Bons in ploegenachtervolging 

17 november 2012 - UCI Piste wereldbeker #II 

In Glasgow begon vrijdag de tweede manche van de Wereldbeker baanwielrennen. Vooral voor 
Kenny De Ketele werd het een dag vol actie. Hij werkte drie van de zes onderdelen van het omnium 
af en reed met Gijs Van Hoecke, Jasper De Buyst en Moreno De Pauw de kleine finale van de 
ploegenachtervolging. De Belgen werden derde en staan op kop in de stand voor de wereldbeker.  
 
De Belgen leken op weg naar een vijfde tijd in de kwalificaties van de ploegenachtervolging maar de 
Britten crashten en met de vierde tijd waren Kenny, Gijs en co erbij om te strijden voor het brons. In 
die kleine finale deden ze het beter dan de Spanjaarden en het brons was binnen. In de stand voor 
de wereldbeker ploegenachtervolging staan ze dus derde. De derde en laatste manche van de 
wereldbeker gaat door van 17 tot 19 januari 2013 in Mexico.  
 
Kenny reed dan ook nog drie van de zes onderdelen van het omnium. In de baanronde werd hij 
zesde, in de puntenkoers derde in in de afvalling dertiende. In de stand staat Kenny vijfde, en op het 
programma staan nog de 4k achtervolging, 15k scratch en de kilometer tijdrijden. "Very motivated" en 
"Super strong legs" twitterde Kenny gisteren na afloop van dag 1. Straks weten we meer, we kijker 
ernaar uit.  
 
Tim Mertens reed de kwalificaties en de finale van de scratch en werd 15de. 

  

 

Kenny zesde in eindstand omnium 

18 november 2012 - 17 november 2012 - UCI Piste wereldbeker #II 

Kenny De Ketele is uiteindelijk zesde geworden in het omnium van de tweede manche van de 
Wereldbeker baanwielrennen. Vrijdag, na drie van de zes onderdelen, stond hij op de vijfde plaats. 
Zaterdag werd Kenny tweede in de individuele achtervolging, elfde op één ronde in de scratch en 
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vijfde in de kilometer tijdrijden. Gijs Van Hoecke kwam zaterdag ook nog in actie. Hij werd tiende in 
de individuele achtervolging. 
 
De eindzege in het omnium ging naar de Duitser Lucas Liss, voor de Australiër Glenn O'Shea. Liss 
werd enkele weken terug nog Europees kampioen omnium en O'Shea start dinsdag samen met Iljo 
Keisse in de zesdaagse van Vlaanderen - Gent.  

  

 

Kenny en Gijs voorop 

21 november 2012 - Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent 

Kenny De Ketele en Gijs Van Hoecke beginnen straks als leiders aan de tweede avond van de Lotto 
Z6sdaagse Vlaanderen-Gent. Onze wereldkampioenen ploegkoers hebben 78 punten en worden 
gevolgd door drie ploegen in dezelfde ronde.  
 
Iljo Keisse en Glenn O'Shea volgen op 6 punten, Marc Hester en Lasse Hansen hebben er 53 en 
Wim Stroetinga en Peter Schep 39. Kenny en Gijs wonnen een puntenrit en de derny finale. Tim 
Mertens en Jasper De Buyst staan 8ste op één ronde met 27 punten.  

  

 

Kristallen fiets: Gijs Van Hoecke beste jongere 

22 november 2012 - Teamnieuws 

Drukke momenten gisterenavond voor Gijs Van Hoecke. Terwijl hij en Kenny De Ketele met succes 
hun leidersplaats in de Lotto zesdaagse van Vlaanderen - Gent verdedigden werd Gijs in het Kursaal 
van Oostende bij de uitreiking van de Kristallen Fiets als laureaat uitgeroepen bij de jongeren. De 
Kristallen fiets, een initiatief van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws, is een trofee die de beste 
Belgische wielrenner van het jaar bekroont in vier categorieën: beste wielrenner (Tom Boonen), 
beste ploegleider (Carlo Bomans), Kristallen Zweetdruppel (Kevin De Weert) en beste jongere. De 
trofee was naar Gent gebracht en werd tijdens de tweede avond van de zesdaagse uitgereikt. 
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Gijs en Walter Planckaert 
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Iljo Keisse - Glenn O´Shea nu aan de leiding 

23 november 2012 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent (Bel.) 

Drie dagen ver zijn we in de Gentse zesdaagse. Gisterenavond slaagden Iljo Keisse en Glenn 
S´Shea erin om naar de leiding te fietsen. Met 232 punten hebben ze er zes meer dan Gijs Van 
Hoecke en Kenny De Ketele. Nog in dezelfde ronde volgen Marc Hester met Lasse Hansen (154) en 
Silvan Dillier met Robert Bartko (124). Het duo Wim Stroetinga - Peter Schep raakte achterop omdat 
Stroetinga gisteren out was. Tim Mertens met Jasper De Buyst staan achtste op vier ronden en met 
130 punten. Leuk bericht op de facebookpagina van Gijs achteraf: taking 2 laps in one effort is called 
a 'doublette'... we took 3 laps in one effort: is this a 'triplette'? 

  

 

Duel tussen Keisse-O´Shea en Van Hoecke-De Ketele 

24 november 2012 - Lotto Z6daagse Vlaanderen - Gent 

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

  

 

Valpartij kort voor de slotspurt, Kenny & Gijs 2de 

25 november 2012 - Lotto z6sdaagse Vlaanderen - Gent (Bel.) 

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

 
Kenny en Gijs (foto: cyclingmoments.com) 
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Tim en Jasper (foto: cyclingmoments.com) 

  

 

Kenny De Ketele / Peter Schep eindwinaars 

03 december 2012 - Vierdaagse van Zurich 

Kenny De Ketele en de Nederlander Peter Schep hebben de vierdaagse van Zürich op hun naam 
geschreven. Het Belgisch-Nederlandse duo verzamelde 190 punten en haalde het zo van de 
Duitsers Danilo Hondo en Roger Kluge (175). De Zwitsers Franco Marvulli en Tristan Marguet 
volgden met 302 punten op één ronde en werden derde. 
 
Marvulli en Marguet hadden dus een massa punten meer maar de 'local heroes', massaal gesteund 
door het publiek, kraakten in een super spannende afsluitende ploegkoers. Kenny was de enige Belg 
in de vierdaagse van Zürich. Na Grenoble is dit al de tweede zesdaagse die tot vier dagen ingekort 
werd. 

  

 

Nieuwe trui - nieuwe facebookpagina 
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13 december 2012 - Teamnieuws 

Op onze nieuwe facebookpagina http://www.facebook.com/teamTVLB kan je de koerstrui van 
Topsport Vlaanderen - Baloise 2013 bekijken. Onze professionele continentale wielerploeg zal in 
2013 onder die naam in het peloton rijden. Vanaf januari 2013 wijzigt de naam Mercator immers in 
Baloise Insurance en het sponsorcontract met het team werd met minstens twee jaar verlengd. 
 
Onze koerstrui voor 2013 is zoals steeds een creatie van Vermarc Sportswear en 25 renners zullen 
vanaf 1 januari 2013 rondrijden in deze kleuren.  
 
We nodigen je hierbij ook graag uit om de nieuwe facebookpagina 
http://www.facebook.com/teamTVLB te liken. We hopen snel meer dan 1178 likes te verzamelen, dat 
is het aantal van onze huidige facebookpagina.  

  

 

Kenny De Ketele succesvol in Australië 

16 december 2012 - 2013 Cycling Australia Madison National Championship 

Samen met de Australier Leigh Howard heeft Kenny De Ketele het open Australisch kampioenschap 
ploegkoers gewonnen. Leigh Howard koerst voor Orica-GreenEdge en was samen met Cameron 
Meyer wereldkampioen ploegkoers in 2010 en 2011. 
 
De wedstrijd ging over 50 kilometer. De tweede plaats ging naar George Tansley en Miles Scotson 
en derde werd de Duitse combinatie Marcel Barth - Andreas Muller. Bij de deelnemers verder ook 
Glenn O'Shea en Marvulli-Marguet. 

  

 

Arthur Vanoverberghe, met als specialiteit het werk tegen 
de chrono 

18 december 2012 - Teamnieuws 

Over 3 renners van onze ploeg 2012 staat er nog geen bio op onze website, hoog tijd om dat recht te 
zetten!! Te beginnen bij Arthur Vanoverberghe. Het werd een hard en lastig profdebuut voor Arthur in 
2012, maar eens verlost van enkele lastige wijsheidskiezen ging het beter en beter. Dit was het 
eerste jaar waarin hij alles zette op de koers, voordien combineerde hij koersen steeds met studies. 
Progressiemarge heeft hij dus nog zeker! Volledige bio vind je hier.  
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Kevin De Jonghe: hardrijder met grote progressiemarge 

21 december 2012 - Teamnieuws 

Bij de start van het profseizoen 2012 moet Kevin De Jonghe één van de jongste profs geweest zijn in 
het peloton. Door zijn schitterend debuut bij de beloften in 2011 en zijn grote progressiemarge kon hij 
zo snel die overstap maken. Kevin verjaart pas op 4 december en in zijn leeftijdscategorie bij de 
jeugd was hij steeds bij de allerjongsten. Zijn specialiteit is het werk tegen de klok: Kevin is een 
hardrijder met sterke techniek, bijvoorbeeld in het bochtenwerk. Die tijdrijderscapaciteit kan op 
termijn een troef zijn in meerdaagse wedstrijden. Volledige bio vind je hier. 

  

 

Neoprof Eliot Lietaer kon in 2012 meteen proeven van het 
grote werk 

22 december 2012 - Teamnieuws 

Neoprof Eliot Lietaer kon in 2012 meteen proeven van het grote werk. In de Ronde van Vlaanderen 
moet hij ongeveer de jongste deelnemer geweest zijn en in de Amstel Gold Race reed hij dik 180 
kilometer in de aanval. Als eerstejaarsbelofte, in 2009, klopte Eliot heel wat ervaren profs in de 
Gooikse Pijl. Alles over Eliot lees je op http://www.topsport-
vlaanderen.be/teamtvlm/team/renner/2012_eliot_lietaer 

  

 

Zilver voor Tim Mertens / Jasper De Buyst 

30 december 2012 - Belgische kampioenschap baanwielrennen, ploegkoers 

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

  

 

Professional Continental Cycling Team 2012 
Topsport Vlaanderen - Mercator / nieuws 2012 
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