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NIEUWSBERICHTEN 2005

Wereldbeker piste te Manchester: Gilmore 2de in scratch finale
(12/12/2005)
Matthew Gilmore werd in de 2de wereldbekermanche op de piste die doorging in Manchester 2de in
de scratch finale. Samen met Iljo Keisse reed hij ook de ploegkoers en hier werden ze 10de op 16
deelnemers. Eerder op de dag hadden ze wel hun kwalificatiereeks hadden gewonnen. Iljo werd ook
nog 11de in de puntenkoers. De 3de van 4 manches van de UCI-wereldbeker piste 2005/2006 gaat
eind januari 2006 door.

Triomf voor Iljo en Matt in Kuipke

(27/11/2005)

Het is zo ver, Matthew Gilmore en Iljo Keisse hebben na een spannende en spectaculaire finale de
65ste editie van de Zesdaagse van Gent gewonnen. Voor de 22-jarige Iljo ging met deze eerste zege
een kinderdroom in vervulling terwijl Matthew kon feesten omdat hij zijn 100ste zesdaagse
zegevierend afsluit en in Gent zijn 5de triomf boekte.
Het slotnummer in het Kuipke was een ploegkoers over
een uur gevolgd door 10 baanronden. Tot na de
slotspurt moesten we wachten op het verdict. Iljo en
Matt hadden op dat ogenblik 4 puntjes voorsprong op
de Nederlanders Slippens en Stam, de eindwinnaars
van 2004. In de slotronden hadden ze nog een laatste
offensief van een nieuw gevormd koppel
Betschart/Beikirch moeten counteren. Gedurende
enkele minuten stonden de 2 zelfs op kop van de
totaalstand en ze eindigden als 3de. De twee vormden
een duo nadat Bruno Risi en Dimitri De Fauw door
weeral een val uitgeschakeld waren.
Met deze overwinning hebben onze mannen een
prachtig slot kunnen breien aan een jaar met vooral
veel ups, denken we maar aan zeges in 2 eerdere
zesdaagses, medailles op het WK en goud op het EK,
en zeges op de weg voor Iljo. Wekenlang stond dan alles in het teken van deze Gentse six, beiden
waren op en top gemotiveerd en het resultaat staat er nu. Wat volgt is ongetwijfeld een stevig feest
en maandagavond zijn beiden te gast in het TV één programma “de laatste show” van Mark
Uytterhoeven. De volgende 6-daagse op hun programma start op 5 januari 2006.
Wouter Van Mechelen eindigde aan de zijde van Nederlander Matthé Pronk negende. Tijdens de
voorlaatste nacht was Wouter winnaar in enkele keirin-nummers.
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6daagse Gent: Iljo & Matt beginnen als leiders
aan slotdag (27/11/2005)
Op het einde van de 4de nacht hadden Iljo en Matthew de leiding weer na zich toe getrokken en ook
de 5de nacht sloten ze af met een ronde voorsprong op hun dichtste belagers, de Nederlanders
Slippens/Stam en de Zwitsers Risi/Betschart. Die (bonus)ronde kwam er nadat onze mannen als
eersten de kaap van 300 punten overschreden. Het Nederlandse duo staat daar nog 16 puntjes van
verwijderd en is daarmee de gevaarlijkste tegenstander van onze mannen. De Zwitsers hebben een
veel grotere puntenachterstand. Het duo Bartko/Mc Grory speelt niet meer mee voor de zege nadat
Mc Grory geveld werd door een keelontsteking en voor een aantal nummer forfait gaf.
Even angst in het Kuipke toen Iljo in de 2de ploegkoers ten val kwam. Gelukkig zonder veel erg zoals
ze dat dan noemen, en meer nog, in een spurt met 3 trok Iljo de zege van dit nummer naar zich toe.
Blijft de vaststelling dat er dit jaar veel gevallen wordt in het Kuipke, een kleine en technische piste.
Op het einde van de 4de nacht was er een electriciteitspanne in de regio Gent en de baan in het
Kuipke kon maar half verlicht worden. Met de hoge snelheden die de renners halen was hun
veiligheid zo niet meer gegarandeerd zodat er na 23.35 uur niet meer gereden werd.

6daagse Gent: Iljo & Mat 2de na 3de nacht

(25/11/2005)

Dankzij een bonusronde namen Scott McGrory en Robert Bartko de leiding over van Iljo en Mat
tijdens de 3de nacht van de Gentse 6daagse. Bruno Risi en Kurt Betschart staan op de derde plaats
en Slippens en Stam volgen op de 4de plaats op twee ronden. De rest van het deelnemersveld is al
uitgeteld voor de eindwinst. Onze mannen hebben momenteel wel 190 punten zodat ook zij snel weer
een bonusronde kunnen nemen. Ze wonnen beiden hun dernyreeks en waren de beste in de
ploegenafvalling. Wouter Van Mechelen, gegangmaakt door Vaarten won ’s nachts de afsluitende
dernyreeks.

6-daagse Gent: foto's toegevoegd

(24/11/2005)

Tijdens de 2de nacht in het Kuipke wonnen Iljo en Matt de 2de ploegkoers en zagen we ook Wouter
Van Mechelen goed bezig. Een reeks van 16 foto's vind je op onze foto-pagina.

6daagse Gent: Iljo & Matthew met 1 ronde voor na 2de nacht.
(24/11/2005)
Aan het eind van de 2de nacht van de zesdaagse van Gent staan Iljo en Matthew aan de leiding met
een ronde voorsprong op de dichtste achtervolgers. Vooral het Duits-Australische koppel Robert
Bartko/Scott McGrory biedt stevig weerwerk. Zij waren het eerste koppel dat een schijf van honderd
punten verzamelde en zo een bonusronde kreeg. Halfweg de tweede nacht stonden ze aan de leiding
in het klassement. Iljo en Matthew namen even later ook hun bonusronde en kwamen na de
gewonnen ploegkoers op kop. De Nederlanders Robert Slippens en Danny Stam staan 3de, gevolgd
door de Zwitsers Bruno Risi en Kurt Betschart.

Iljo en Matthew leiden na 1ste nacht

(23/11/2005)

De eerste nacht van de 65ste Gentse zesdaagse zit er op en Iljo en Matthew nestelden zich meteen
op kop van het totaalklassement. Onze mannen wonnen de 1ste ploegkoers en Matthew won zijn
dernyreeks. In de overige nummers handhaafden ze zich goed vooraan. De koppels Bartko/McGrory,
Slippens/ Stam en Risi/Betschart staan nog in dezelfde ronde.
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Opvallend waren ook enkele valpartijen tijdens de eerste nacht. In de Toekomstzesdaagse raakte
Ingmar De Poorter al na vijf minuten uitgeschakeld terwijl ook de Deen Philip Nielsen en bij de profs
de Nederlander Robert Slippens vielen. Wouter Van Mechelen en de Nederlander Matthe Pronk staan
in de totaalstand 12e op 2 ronden.
Je kan de Gentse zesdaagse live volgen op http://www.zesdaagse.be.

Matthew, Iljo en Wouter klaar voor 65ste 6-daagse VlaanderenGent (21/11/2005)
Dinsdagavond verschijnt de absolute top van het internationale baanwielrennen aan de start van de
65ste zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Het startschot wordt om 20u15 gegeven door Vlaams
minister van sport Bert Anciaux.
Bij de deelnemers vinden we liefst zeven Vlaamse renners terug. Van onze ploeg zullen de
Gentenaars Iljo Keisse / Matthew Gilmore voor het eerst als zesdaagsekoppel in eigen huis de start
nemen en voor velen zijn ze meteen topfavoriet voor de eindzege. De 2 werken al een heel seizoen
samen, pakten brons op het WK ploegkoers, werden Europees kampioen ploegkoers en wonnen de
zomerzesdaagse in Italië. Enkele weken terug wonnen ze ook nog de 6-daagse van Grenoble.
Zaterdagnacht tenslotte gingen ze zonder voluit te gaan nog eens testen in de Revolution 10 meeting
in het Britse Manchester. Ze zijn er dus klaar voor, al moeten we toch nog wat rekening houden met
de gevolgen van die val van Iljo in de 6-daagse van Munchen die hem mogelijk nog wat parten gaat
spelen. Iljo’s schouder was uit de kom geweest en ter hoogte van de dij liep hij een zware
bloeduitstorting op.
Wouter Van Mechelen zal starten aan de zijde van Matthé Pronk. Ook van Wouter kunnen we een
aantal sterke nummers verwachten. In Grenoble brak hij nog samen met zijn ploegmaten het
baanrecord op de vliegende kilometer.Toekomstig Chocolade-Jacques renner en ook Gentenaar
Dimitri De Fauw zal een duo vormen met Andreas Beikirch. Die laatste reed vorig jaar aan de zijde
van Iljo een opvallende wedstrijd. Andere Vlaamse renners aan de start zijn Kenny De Ketele, Steven
De Neef en Steve Schets. Je kan zo zonder meer spreken over een heropleving van de Belgische
baansport. De ticketverkoop voor Gent loopt als een trein en deze winter komt er met de 6-daagse
van Hasselt nog eentje bij op de kalender.
Al die Vlamingen nemen het onder meer op tegen de winnaars van vorig jaar Slippens / Stam, en nog
10 andere renners die ooit een 6-daagse wonnen. De kwaliteit van het deelnemersveld, met een hele
reeks voormalig en regerende wereldkampioenen en Olympische titelhouders is zeer hoog. Spektakel
en spanning gegarandeerd dus tijdens de dagelijkse portie puntenkoers, ploegkoers, afvalling, tijdrit,
supersprint en derny’s.

“Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen” in 2006 met 24 renners
(18/11/2005)
Onze officiële naam wordt in 2006 “Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen” en de ploeg zal dan 24
renners tellen, zo kondigde team manager Christophe Sercu vandaag aan.
Zes renners hebben de ploeg verlaten, nl. Kevin Van Impe (Quick-Step), Pieter Mertens (Davitamon),
Steven Kleynen (Landbouwkrediet), Jef Peeters (gestopt), Wesley Van Speybroeck en Arne
Daelmans. Zeven renners komen de ploeg dus versterken. Daarbij vinden we 3 profs terug, nl.
Dimitri De Fauw (Quick-Step), Glenn D’Hollander (Landbouwkrediet) en Jens Renders
(MrBookmaker.com). Van de Nederlandse continentale Rabobank-ploeg komt Serge Pauwels en
verder zijn er de neo-profs Bart Vanheule, Kenny Dehaes en Evert Verbist.
Voor het eerst zal onze ploeg deelnemen aan de Jacob’s Creek Down Under Classic op 17 januari
2006 en de Jacob’s Creek Tour Down Under van 18 t.e.m. 22 januari 2006. Op 8 januari vertrekken
o.l.v. Walter Planckaert volgende renners naar Australië: Steven Caethoven, Glenn D’Hollander,
Frederik Willems, Wesley Van Der Linden, Kurt Hovelijnck, Dimitri De Fauw, Serge Pauwels en Jens
Renders. De andere renners - met uitzondering van Gilmore & Keisse die aan een aantal zesdaagse
deelnemen en Kenny Belaey - vertrekken o.l.v. Jean-Pierre Heynderickx op stage naar het Spaanse
Calpe van 9 t.e.m. 17 januari 2006. Op 25 januari 2006 vertrekt een ploeg naar Qatar om deel te
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nemen aan de Doha International GP en de Tour of Qatar.
De officiële persvoorstelling van de ploeg zal georganiseerd worden op vrijdag 10 februari 2006,
tijdens de Zesdaagse van Hasselt in de Ethias Arena te Hasselt. De officiële website wordt
www.jacques-vlaanderen.be . Het wagenpark van de ploeg wordt uitgebreid met een rennersbus (exDiscovery Channel). Die wordt momenteel beschilderd en bestickerd.
Continentale professionele wielerploeg “Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen” voor 2006:
Koen Barbé
Kenny Belaey
Steven Caethoven
Glenn D’Hollander
Dimitri De Fauw
Kenny Dehaes
Benny Deschrooder
Niko Eeckhout
Pieter Ghyllebert
Matthew Gilmore
Kurt Hovelijnck
Aron Huysmans
Iljo Keisse
Kenny Lisabeth
Serge Pauwels
Jens Renders
Tom Stubbe
Wesley Van der Linden
Wouter Van Mechelen
Bart Vanheule
Evert Verbist.
Frederik Veuchelen
Maarten Wijnants
Frederik Willems

Duimen voor goed herstel van Iljo op weg naar 6-daagse Gent
(18/11/2005)
Volgende week dinsdag verschijnt de absolute top van het internationale baanwielrennen aan de start
van de zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Van onze ploeg zal het koppel Iljo Keisse / Matthew Gilmore
voor het eerst in eigen huis deze 6-daagse rijden en ze zijn kandidaat voor de eindzege. Momenteel
moeten we vooral duimen voor een goed herstel voor Iljo die in de 6-daagse van Munchen ten val
kwam. Iljo’s schouder was uit de kom geweest en ter hoogte van de dij liep hij een zware
bloeduitstorting op.

6-daagse München: Iljo 5de, Matthew 6de

(17/11/2005)

In de zesdaagse van München reden Iljo Keisse en Matthew Gilmore niet samen. Matthew won vorig
jaar deze 6-daagse aan de zijde van Australiër Scott McGrory en die winnende combinatie wilde de
organisator ook in 2005 aan de start. Iljo werd gekoppeld aan Andreas Beikirch.
Een val van Iljo in de 3de nacht dreigde voor serieuze problemen te zorgen. Zijn schouder was uit de
kom geweest en die nacht kwam hij niet meer in actie. Iljo zette nadien echter door, en in de
slotnacht pakte hij nog de 5de plaats. Matthew met McGrory, ziekjes gedurende enkele dagen,
werden 6de. Erik Zabel won de 6-daagse samen met Robert Bartko. Op naar Gent nu !!

Winst voor Keisse-Gilmore in 6-daagse Grenoble
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Iljo en Matt winnen hun eerste 6-daagse van het winterseizoen. Na de 5de nacht stonden de 2 nog
steeds aan de leiding met op dat ogenblik 2 schamele puntjes voorsprong op Marvulli-Aeschbach. Op
het einde van slotnacht, met enkel nog de ploegkoers voor de boeg, namen Marvulli-Aeschbach dan
weer de leiding met 1 punt voorsprong. In die ploegkoers trokken onze mannen de zege naar zich toe
met winst in 4 van de 5 sprinten. Van Mechelen-De Fauw eindigden 6de.

Grenoble: Iljo-Mat en Marvulli-Aescbach gelijk na 4 nachten
(31/10/2005)
Het internationale zesdaagsenwereldje is deze week op 2 plaatsen actief. Onze mannen draaien
rondjes in het Palais des Sports in het Franse Grenoble. Anderen nemen deel aan de 6-daagse in het
Duitse Dortmund.
Geen derney-nummer op het programma en slechts korte ploegkoersen in Grenoble. MarvulliAesback en Villa-Rasmussen zijn sterke koppels maar Iljo en Matthew gaan minstens voor het
podium. Dat bleek al meteen op de eerste nacht na winst in de ploegkoers en voor Matthew in de
afvalling. Na de 2de nacht stonden onze Gentenaars op kop en alleen het koppel Marvulli-Aescbach
stond in dezelfde ronde en na 4 nachten staan die beide ploegen gelijk.Andere ploegen komen vrijwel
zeker niet meer in aanmerking voor de zege. Voor spektakel zorgden ook Wouter Van Mechelen en
Dimitri De Fauw, 5de in de voorlopige stand. In een gelegenheidsnummer “kilometer teamsprint”
reden ze naar winst met de Franse oud-wereldkampioen Alain Tournant aan hun zijde.

Iljo en Matthew 3de in zesdaagse Amsterdam

(23/10/2005)

Spanning tot de laatste rondjes gisterennacht in Amsterdam. Op acht minuten voor het einde van de
afsluitende ploegkoers kon de tandem Risi/Betschart een verliesronde goedmaken. Met ook nog winst
in de slotsprint schreven Risi/Betschart de Zesdaagse op hun naam. Iljo en Matthew werden 3de in
dezelfde ronde als de winnaar. Hoe dan ook een knappe prestatie van onze Gentenaars die
aantoonden dat ze klaar zijn voor een sterke winter.
Ook knap waren Dimitri Defauw en Wouter van Mechelen. In de slotnacht stelden ze opnieuw het
baanrecord in de koppeltijdrit scherper. In de eindstand werden ze 10de maar net als vorig jaar
pakken ze veel punten, slechts 4 ploegen doen op dat vlak beter.
Meer info kan je lezen op de website van de zesdaagse van Amsterdam en de website van Iljo en
Matthew.

6-daagse Amsterdam: Iljo & Mat als leiders laatste nacht in
(22/10/2005)
Vorige maandag werd in Amsterdam het 6-daagsecircuit op gang geschoten. Met nog één nacht te
gaan staan onze pistiers Iljo Keisse en Matthew Gilmore aan de leiding. Iljo en Matthew namen
maandag een bescheiden start maar tijdens de 2de nacht werd één en ander al rechtgezet en
posteerden ze zich op de 2de stek in dezelfde ronde als de leiders. Van dan af pendelden ze tussen
de 2de en de 4de stek in de stand. Iljo en Mat mikken op een podiumplaats en verwachten op hun
best te zijn binnen een maand. Nu ze op kop staan met een ronde voorsprong en de meeste punten
behoort winst uiteraard tot de mogelijkheid. Wouter Van Mechelen werd in Amsterdam gekoppeld aan
Dimitri De Fauw. Donderdag knalden zij het baanrecord over de 500 meter van de tabellen. In de
stand staan ze momenteel 10de maar ze totaliseren een hele korf punten.
In liefst 10 zesdaagsen zullen Iljo en Matthew een vast koppel vormen en daar zijn ze klaar voor. Ze
werkten een lange voorbereiding of de weg af en trainden weinig op de piste. Een 3-tal dagen voor
Amsterdam konden ze proefdraaien in de 6-Days Night in het Duitse Büttgen. Matthew en Iljo werden
er 2de en moesten enkel Beikirch-Kappes laten voorgaan.
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Van de weg naar de piste – laatste wegfoto’s toegevoegd
(14/10/2005)
Met een 6de plaats van Niko Eeckhout in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen zit voor onze renners de
laatste wedstrijd van het wegseizoen er op. Met zijn zeven overwinningen eindigt Niko 2de in de
nationale zegestand. Steven Caethoven was dit jaar goed voor 4 zeges terwijl Kevin Van Impe, Pieter
Mertens, Wouter Van Mechelen en Koen Barbé elk voor 1 zege tekenden.
Met 2 zeges op de weg hoort ook Iljo Keisse thuis in dat lijstje. Voor onze Gentenaar en zijn
ploegmaats/pistiers breekt nu een belangrijke periode aan. Op 17 oktober beginnen ze in Amsterdam
aan hun zesdaagsenseizoen. Iljo vormt koppel met Matthew Gilmore terwijl Wouter Van Mechelen dat
doet met toekomstig Jacques-renner Dimitri De Fauw.
Voor wie nog wat wil terugblikken op het voorbije wegseizoen, op onze foto-pagina hebben we nog
één en ander toegevoegd.

Pieter Gyllebert 2de te Zele

(06/10/2005)

In een spurt met vijf pakte Pieter Gyllebert woensdag de 2de plaats in de regionale wedstrijd te Zele.
Winnaar werd de 38-jarige Nederlander Rudi Kemna van Team Shimano, die zo zijn nakend afscheid
als actief renner en zijn verjaardag vierde.
Pieter Ghyllebert kan terugblikken op een goed en regelmatig seizoen, hij knapte veel en nuttig werk
op in dienst van onze kopmannen en was op post in heel wat topwedstrijden.

Ritzege in Franco-Belge, Eeckhout gaat door op zijn elan.
(29/09/2005)
Met winst in de 1ste rit van de Franco-Belge gaat Nico Eeckhout door op zijn elan. Nico was in
Estaimpuis de snelste in een massaspurt. Drie renners hadden een vroege vlucht opgezet en reden
een voorsprong van meer dan 12minuten bij elkaar. Samen met de ploegen Liquigas, Credit-Agricole
en Mr. Bookmaker brachten onze mannen de achtervolging op gang. Op 5 kilometer van het einde
kregen we de hergroepering en even verderop nam onze ploeg de kop in het peloton. Nico werkte
mooi af en zege nummer 6 was een feit. Morgen start Nico dus in de leiderstrui en die wil hij ook
graag behouden. Alle ritten moeten binnen de mogelijkheden liggen, ook de traditioneel zwaardere
slotrit, aldus sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx.

Nico Eeckhout wint Omloop van de Scheldeboorden

(27/09/2005)

Nico Eeckhout won dinsdag de 17de editie van de Omloop van de Wase Scheldeboorden. De
wedstrijd bracht de renners over een parcours van 203 kilometers door regen en wind van Temse
naar Bazel. Samen met Kevin Van Impe en Wouter Van Mechelen zat Nico in een kopgroep van
negen die met nog iets meer dan 60 kilometer te gaan tot stand kwam. Kevin en Wouter werkten
volop voor Nico die het in de spurt kon afmaken en zo zijn 6de seizoenszege behalen. Voor de ploeg
is dit de 16de seizoenszege.

Iljo Keisse wint regionale wedstrijd te Aalter

(25/09/2005)

Iljo Keisse heeft zondag de regionale wedstrijd te Aalter gewonnen. Iljo zat samen met Tom Stubbe
in een kopgroep van zes. Iljo haalde het in de spurt voor Jurgen Guns. Tom werd 6de. Voor Iljo is dit
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zijn 2de overwinning dit jaar op de weg. Samen met Matthew Gilmore zit hij volop in de
voorbereiding van het pisteseizoen. De eerstvolgende dagen komt hij nog aan de start in Berlare en
Bazel-Kruibeke.

Kevin Van Impe wint Omloop van het Houtland

(21/09/2005)

Kevin Van Impe heeft met kleine voorsprong de Omloop van het Houtland gewonnen, een wedstrijd
over 184 kilometer in en rond Lichtervelde. De Duitser Sieberg vanTeam Lamonta werd op 14
seconden 2de. Even later won Steven Caethoven de groepsspurt voor de 3de plaats.
Kevin zat in een kopgroep van 18 renners. Met nog ongeveer 9 kilometer te gaan trok hij er alleen op
uit en hij zette zijn inspanning door tot aan de finish. Na zowel in Kuurne-Brussel-Kuurne als in het
Belgisch kampioenschap mooie 2de plaatsen te halen was het nu verdiend raak voor Kevin. Voor hem
is dit dus de eerste van het seizoen, voor de ploeg de 14de en ook de 3de van deze week.
Met nog 85 kilometer te gaan waren er door defecte seinen aan een spoorwegovergang te Kortemark
ernstige problemen. De UCI moest de koers een tijdje neutraliseren en via een alternatieve route
kwam het peloton weer op het juiste parcours.

Frederik Veuchelen 3de in Vichte

(21/09/2005)

Frederik Veuchelen behaalde in de profkoers van Vichte de 3de plaats. Frederik was mee in de
kopgroep van 12 die na een 20-tal kilometer ontstond. De samenwerking was goed en uit de
achtergrond kwam niemand meer terug. In de spurt was de Nederlander Rik Reinerink van team
Shimano de snelste. Michael Blanchy (Jartazi-Revor) werd 2de.

Van Mechelen spurt het snelst in Viane

(19/09/2005)

Wouter Van Mechelen heeft de regionale wedstrijd in het Oost-Vlaamse Viane gewonnen. In een
massaspurt won Wouter voor Wouter Weylandt (Quick-Step). Eerst kregen we een vroege vlucht van
zes en later nog drie renners. Onze ploeg zette zich aan het werk en op het eind liep alles nog
samen. Met het oog op de spurt zette Steven Caethoven zich dan op kop. James Van Landschoot zat
in het wiel en daarachter Wouter. Steven trok stevig door tot in de laatste bocht op 200 meter van de
finish. Dan was het aan Wouter die knap afwerkte en zo zijn eerste van het wegseizoen meepikte.

Kenny Belaey eindwinnaar wereldbeker biketrial

(19/09/2005)

Kenny Belaey voegde zondag nog een laatste zege toe aan zijn super-seizoen 2005. In Keulen werd
hij de eindwinnaar van de UCI Wereldbeker trial in de categorie van de grote (26-duims) fiets. Kenny
won de eerste 2 wedstrijden en in Keulen werd hij 2de. Eerder dit jaar was Kenny al Europees en
Wereldkampioen.

GP Isbergues: prachtige zege van Eeckhout, zware val Wijnants
(18/09/2005)
Na een langgerekte spurt schreef Nico Eeckhout de Franse klassieker GP Isbergues op zijn naam. Een
prachtige zege want het waren niet de minste renners die sterke Nico vloerde, 2 en 3 waren Stefan
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Van Dijk en Robbie Mc Ewen. Bovendien vertoefde Nico de hele dag in de kop van de wedstrijd.
Geen makkelijke wedstrijd, deze GP Isbergues. In het roadboek staan een 12-tal stevige hellingen
maar ze zouden er daar makkelijk nog een 8-tal aan toe kunnen voegen. Na een 40-tal kilometer
wedstrijd kregen we een kopgroep van 7 man met Nico erbij. Voor Davitamon-Lotto waren Brandt en
Amorison mee en ook CSC had 2 man aan boord waaronder Back. Tot aan kilometer 160 zaten de 7
voorop met een voorsprong die schommelde tussen 2 minuten en 2’30”. Dan kwam er een
tegenaanval van 7 man uit het peloton met een aantal sterke pionnen: Sijmens, Gilbert, Van Dijk en
Mc Ewen. De 2 groepen smolten samen maar 1 renner verdween omwille van een lekke band.
In de laatste lokale ronde van 12 kilometer gingen uit de groep 4 renners aan de haal, nl. Gilbert,
Renders, Back en Amorison. Nico sloot even verder mee aan maar het draaide niet rond in de
kopgroep. Op anderhalve kilometer van het einde kwamen de 13 terug bijeen en meteen volgde een
aanval van Amorison. Nico zette dan de eindspurt in van op 300 meter van de finish, remonteerde
Amorison, en bleef voorop tot het eind. De hele dag zat hij vooraan in de koers, en op het eind
finishte het peloton nog op een 20-tal seconden van de koplopers. Een sterk staaltje, goed voor
Eeckhouts 5de zege van het seizoen.
In de marge van dit alles was er ook nog ongerustheid binnen de ploeg na het einde van wedstrijd.
Maarten Wijnants was op 6 kilometer van het einde zwaar ten val gekomen en werd gehospitaliseerd.
Hij heeft kneuzingen en schaafwonden opgelopen over heel het lichaam.

Website voor Iljo Keisse en Matthew Gilmore

(13/09/2005)

Op 17 oktober start in Amsterdam het 6-daagse seizoen voor onder meer Iljo Keisse en Matthew
Gilmore. Met het oog hierop hebben ze samen een website online. Bedoeling is vooral nieuws en
uitslagen vanuit de 6-daagse wereld aan te bieden. Je vindt de site op http://www.keisse-gilmore.be.

Sportdirecteur Walter Planckaert even out

(12/09/2005)

Sportdirecteur Walter Planckaert is enkele dagen buiten strijd met een hersenschudding. Vorige
woensdag werd zijn wagen aangereden door die van wielerteam Beveren 2000 met Wim Feys achter
het stuur. Alles valt gelukkig goed mee en volgende vrijdag tijdens het Kampioenschap van
Vlaanderen te Koolskamp neemt Walter al terug plaats in de volgwagen.

Parijs-Brussel en GP Fourmies voor Mc Ewen

(12/09/2005)

Parijs-Brussel en de GP van Fourmies kenden een gelijkaardig verloop en eindigden met dezelfde
winnaar, Robbie Mc Ewen. In beide wedstrijden hadden we vroege vluchters en een Davitamon-Lotto
ploeg die de achtervolging op zich nam. In Fourmies was Kurt Hovelijnck met een 13de plaats onze
beste man. In Parijs Brussel werd Nico Eeckhout mooi 4de. Samen met Steven Kleynen was hij mee
in de voorwacht op de hellingen in de finale. Steven Kleynen, goed op dreef momenteel, tekende
inmiddels een contract bij Landbouwkrediet – Colnago. Ik ben “een geverke”, zei Steven onlangs over
zichzelf. In die rol staat hij volgend seizoen aan de zijde van zijn streekgenoot Nico Sijmens.

Mertens 10de in Toekomstronde

(12/09/2005)

Afgelopen weekend wist Pieter Mertens zijn 10de plaats in het klassement van de Toekomstronde te
handhaven. Na 10 ritten eindigt hij zo op slechts 1’33” van de eindwinnaar, de Deen Lars Bak van
CSC. De 2de in de stand volgt op 59 seconden, dus tussen die 2de plaats en de 10de van Pieter zijn
er amper 34 seconden.
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Onze mannen deden het goed, al blikt de ploeg toch wat met gemengde gevoelens terug op deze
Toekomstronde. Pieter reed een voor hem zeer goede tijdrit maar in op dat moment slechte
weersomstandigheden die hem zeker seconden gekost hebben ten opzichte van zijn concurrenten.
Ook een ritzege behoorde tot de mogelijkheden. Zo ging Steven Caethoven mee in een vroege vlucht
in de eerste van 6 ronden van de slotrit. Met een voorsprong van 55 seconden reed Steven lek. Hij
kreeg een wiel van de neutrale wagen en bengelde gedurende een halve ronde op slechts 10
seconden van de vluchters die gewoon bleven doorgaan. Met Steven erbij hadden ze vooraan
mankracht meer en achteraan een ploeg minder in de achtervolging. Nu werden 3 van de 6 vluchters
nog ingelopen, daarbij de renner die niet wilde wachten op Steven omdat hij voor het klassement
reed.
Vrijdag werd er ook gewerkt voor een ritzege. Met het peloton op sleeptouw trachtten Maarten
Wijnants, Pieter Ghyllebert en Tom Stubbe een vlucht van 4 ongedaan te maken. Maarten bewees
alvast zijn moeilijke rit van de dag voordien verteerd te hebben. Bedoeling was de weg te effenen
voor een pelotonspurt waar Steven zijn kans zou gaan. Behalve wat voorzichtige steun van de Orbeaploeg stonden onze mannen er echter alleen voor en de 4 bleven vooruit.

Toekomstronde: Pieter Mertens 10de in de stand

(08/09/2005)

In de Toekomstronde hebben we nog 2 ritten te gaan. De laatste 3 ritten bevatten het nodige
klimwerk maar voor de eindzege is nog niets beslist. De eerste 11 renners in het klassement staan
nog binnen de 2 minuten.
Pieter Mertens blijft het goed doen en staat nu 10de op 1’33”. Hij finishte de laatste 3 ritten steeds in
het eerste peloton. Telkens was er een groepje voorop maar nooit met ruime voorsprong. De rit van
vandaag, donderdag, was op papier de lastigste. In de eerste 70 kilometer moest er 25 kilometer
geklommen worden. Verderop was er nog een col van 2de categorie gevolgd door een afdaling met
wind op kop van 30 kilometer. Wiggins en Raisin, beiden van Credit Agricole, hadden een voorsprong
van iets meer dan 3 minuten op het peloton, Pieter eindigde 8ste. Maarten Wijnants was de voorbije
dagen goed maar vandaag vlotte het minder met tijdverlies tot gevolg.

Kenny Belaey wereldkampioen trial !!

(06/09/2005)

Kenny Belaey behaalde op het WK in het Italiaanse Livigno goud in de trial-competitie. Bij de
junioren haalde Kenny’s broer Wesley brons.
Kenny was al eens wereldkampioen in 2002. De twee
daaropvolgende jaren was hij veruit de regelmatigste
van het seizoen maar in het WK liep het telkens mis.
Het WK van dit jaar werd dan ook zijn belangrijkste
doelstelling en de druk tot presteren was hoog. Zo de
titel pakken is klasse!
Kenny is al het hele seizoen bezig op een hoog niveau.
In alle belangrijke competities boekt hij winst. Kenny
was zo al primus in het EK te Kluisbergen en in de
reeds gereden wedstrijden voor de wereldbeker. Op 18
september gaat in Keulen de 3de en laatste wedstrijd
voor die werelbeker door. Ook deze titel ligt voor het
grijpen.

Veuchelen 6de in
eindstand Tour of Britain,
Stubbe vooraan in Toekomstronde

(04/09/2005)

De Tour of Britain eindigde vandaag met een soort criterium over slechts 60 kilometer. Verwacht
werd dat de 7de plaats van Frederik Veuchelen niet meer bedreigd zou worden en uiteindelijk werd
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hij zelfs nog 6de. Door tijdverlies van Bert De Waele schoof hij één stek op. Frederik zat al van bij de
eerste rit goed in de wedstrijd en kan terugblikken op een mooie prestatie. De basis hiervoor legde
hij in de Benelux-tour, en dat geldt ook voor mannen als Mertens en Wijnants die goed bezig zijn in
de Franse Toekomstronde.
Bloedheet was het daar vandaag, 36 graden. Op 75 kilometer van de finish zat Tom Stubbe in een
kopgroep van 12 en de maximale voorsprong van de vluchters bedroeg iets meer dan 4 minuten. De
best geklasseerde van de kopgroep stond op meer dan 5 minuten. Sommige van de betere ploegen
hadden echter niemand mee in de vlucht en de achtervolging kwam op gang. Met 7 konden ze een
minuut voorsprong overhouden. De Nederlander De Kort (Liberty Seguros) won en Tom werd knap
5de. Caethoven won de spurt van het peloton voor de 8ste plaats. In het ploegenklassement staan
we 3de.

Van Mechelen knap 4de te Leuven, GP Jef Scherens

(04/09/2005)

Onze ploeg is momenteel aan het werk in rittenwedstrijden in Groot-Brittannië en Frankrijk. Voor de
GP Jef Scherens konden we nog een delegatie van 7 renners aan de start brengen. Net als vorig jaar
was Wouter Van Mechelen in uitstekende doen wat hem een 4de
plaats opleverde. De Nederlander Joost Posthuma van de
Rabobankploeg won op indrukwekkende wijze.
Al van kort na de start vertoefde Posthuma samen met 5
medevluchters in de kop van de wedstrijd. Een echt grote
voorsprong konden ze echter nooit bijeenrijden. In de reactie
volgden er steeds 2 tot 3 groepjes met wisselende
samenstelling. Wouter Van Mechelen zat hier steevast vooraan.
De sterkste mannen uit achtergrond konden uiteindelijk bij de
koplopers aansluiten en nu hadden we vooraan een groep van
13. Anderhalve ronde voor het einde ging Posthuma er alleen
vandoor en achter hem raakten ook nog Leukemans en
Sutherland weg. Wouter won de spurt voor de 4de plaats voor
Aart Vierhouten en Nico Sijmens. Verderop beëindigden ook nog
Koen Barbé en Steven Kleynen deze door het vele klimwerk zware wedstrijd. Na afloop trokken
Steven en Wouter nog met de fiets huiswaarts. Voor de éne is dat al wat verder dan voor de andere
maar de ambities voor de komende wedstrijden zijn er en dat is wat telt.

Tour de l'Avenir: Wijnants en Mertens doen goede zaak
(03/09/2005)
Maarten Wijnants en Pieter Mertens deden een goede zaak in de 3de rit van de Tour de l'avenir.
Beiden zaten in een kopgroep van 19 die met meer dan 5 minuten voorsprong op een eerste peloton
eindigde.
De rit was de langste van deze editie van de Toekomstronde maar het parcours was overwegend
vlak. Kort na de start waren en enkele beklimmingen van 4de categorie. Op de tweede klim voerde
Pieter de forcing. Er kwam een breuk, de beste renners zaten vooraan en de trein was vertrokken. In
de finale gingen er nog 4 renners aan de haal maar Maarten (6de) en Pieter (7de) deden een
schitterende zaak.

Tour of Britain: Veuchelen houdt stand

(03/09/2005)

De 5de en voorlaatste rit in de Tour of Britain was niet meer dan een tijdrit over 4 kilometer. Niet
echt de favoriete kost van Frederik Veuchelen, zulk een opdracht. De prestatie was echter goed,
Frederik blijft op de 7de stek in het voorlopige klassement. Morgen staat er in London nog een korte
rit op het programma.
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(01/09/2005)

De eerste rit in de Tour de l’avenir zit er op. Op een lokaal parcours van 11,5 kilometer dienden de
132 deelnemers 12 ronden af te werken. Enkele ontsnappingen en meerdere pogingen daartoe
kenmerkten de rit, daarbij zagen we Maarten Wijnants en Tom Stubbe actief. Aan de finish konden 4
renners spurten voor de zege. Het peloton volgde op 14 seconden. In die sprint was er vooraan in het
peloton een massale valpartij maar daarbij raakte geen enkele Chocolade-Jacques renner betrokken.
Eerder in de rit was er wel een val van Maarten maar zonder veel erg.
In de Tour of Britain staat na 3 ritten Frederik Veuchelen op een mooie 7de plaats in het klassement.
Basis hiervoor legde hij in de eerste rit die veel brokken maakte. Na die rit kwamen nog slechts een
30-tal renners in aanmerking voor de eindzege. Andere renners stonden al op meer dan 22 minuten
in het klassement. In de 3de rit, de zwaarste rit van deze ronde, was er een ereplaats weggelegd
voor Wesley Van der Linden. Hij was mee in de goede vlucht.

Eén september, eerste schooldag voor Jef Peeters.

(01/09/2005)

Jef Peeters is renner af. Gedurende net geen 3 jaar was hij prof bij onze ploeg. In de vakantieperiode
kreeg hij een aantrekkelijk voorstel om als kinesist in het onderwijs te werken en halfweg augustus
besloot hij hierop in te gaan.
Jef was een renner met veel wilskracht, een klimmer met
doorzettingsvermogen en groeimogelijkheden. Begin 2003 was
hij blij van zijn hobby zijn beroep te kunnen maken maar dat
was voor hem geen eindpunt. Jef was ambitieus, hij had en
heeft een sterk diploma op zak en alleen een stek in een Protour ploeg kon hem in het peloton houden.
Als neo-prof zag Jef zijn fraai debuutseizoen 2003 bekroond met
een selectie als reserve voor het WK te Hamilton. In 2004 blonk
hij uit in een reeks lastige ééndagswedstrijden op Duits
grondgebied. Hij haalde ereplaatsen in Rund um Köln, Rund um
den Henninger-Turm en in Köln-Bonn. In die laatste werd hij
slechts in de allerlaatste meters geklopt. Begin september was
er nog een 2de plaats, nu in een rit in de Toekomstronde. Dit
jaar was Jef zeer sterk in de Waalse Pijl. Samen met de Duitse
tempobeul Jens Voigt was hij de sterkste in een vroege vlucht van 7. Enkele weken eerder kon hij in
de koninginnerit van de Spaanse Ronde van Murcia mee in het wiel van mooi gezelschap zoals
Brochard, Guerini en Leipheimer.
Jef, vandaag, 1 september, startte de "Tour de l'avenir" en startte voor jou je carrière als kinesist in
het onderwijs. We brengen respect op voor je beslissing en wensen je veel succes toe met deze
nieuwe uitdaging, je nieuwe toekomst!

Eerste profzege voor Iljo Keisse

(25/08/2005)

In de profwedstrijd te Mere trokken Niko Eeckhout en Kevin Van Impe vandaag al vroeg in de aanval.
Ze bouwden hun voorsprong uit tot maximaal 2min30. Na zo’n 130 km waren ze eraan voor de
moeite. Een groep van 25 renners vormt op dat moment de kop van de wedstrijd. Met nog twee van
de veertien ronden te rijden trok Iljo Keisse alleen in de aanval. Hij houdt zijn inspanning vol en rijdt
solo naar de zege. Aan de meet heeft hij een voorsprong van ongeveer 1min20. Aron Huysmans
finisht op de 3de plaats. Koen Barbé werd 4de, Kurt Hovelynck 7de.
De allereerste profzege op de weg is zo een feit voor het jonge pistetalent uit Gent. Keisse kroont
zich door deze zege tevens tot Oostvlaams kampioen.
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(24/08/2005)

In de Druivenkoers in Overijse vandaag was de ploeg wel vertegenwoordigd in de eerste grote
ontsnapping. Tom Stubbe en Frederik Veuchelen waren van bij de start mee en wat verderop kon ook
nog Pieter Mertens vooraan aansluiten.
Halfkoers kregen we een algehele hergroepering en van dan af werd het een ware afvallingsrace tot
er op twee ronden van het einde een nieuwe kopgroep van elf renners werd gevormd waar de
uiteindelijke winnaar zou uitkomen. Steven Kleynen probeerde de kloof nog te dichten maar hij kwam
10sec te kort. Hij finishte uiteindelijk op zo'n 3 minuten van de winnaar, net als Willems en
Ghyllebert.

Werken in de achtervolging in Zottegem

(23/08/2005)

Vandaag werd de Grote Prijs van de stad Zottegem gereden. Na zo'n 40km vertrok een vlucht van
vier renners, die een maximale voorsprong van 4min30 bij mekaar fietsten. Aron Huysmans en
Kenny Lisabeth zetten zich samen met 2 Quickstep-Innergetic renners op kop van het peloton. Hun
werk in de achtervolging zorgde ervoor dat alles weer samen kwam op een ronde voor het einde.
Op de laatste helling van de dag trokken opnieuw negen renners in de aanval. Bij hen onder andere
Iljo Keisse en Thomas Dekker. De jonge Nederlander sprong met nog 4km te gaan alleen weg uit de
kopgroep en reed solo naar de overwinning.
De overgebleven vluchters werden nog gegrepen en in de pelotonsprint kon Iljo Keisse, die wat te
vroeg op kop kwam, nog een elfde plaats veilig stellen.

Pistiers bouwen conditie op

(18/08/2005)

Dinsdag was de ploeg actief in de profkoers te Heusden. In een eerste kopgroep waren we
vertegenwoordigd met Aron Huysmans en Wouter Van Mechelen. Zij reden ruim 130 kilometer
voorop maar de voorsprong bedroeg nooit veel meer dan een minuut. Achter hen zat het peloton niet
stil. Onder andere Iljo Keisse trok op zo'n 70 kilometer van de meet in de tegenaanval. Uiteindelijk
kregen we een nieuwe kopgroep met daarbij ook Matthew Gilmore en Benny De Schrooder.
Huysmans moest op dat moment de rol vooraan lossen. In de einduitslag vinden we Keisse terug op
de 8ste plaats. De pisterevelatie van afgelopen winter bevestigt hiermee zijn goede vormpeil waar we
ook al in de Ronde van Denemarken getuige van waren. De Schrooder eindigde op de 12de plaats.
Gilmore sloot de top 15 af en met ook al een actieve Van Mechelen mag het duidelijk zijn dat onze
pistiers volop conditie opbouwen.

Van Impe en Mertens stromen door

(11/08/2005)

Momenteel zijn al twee renners zeker van een plaats in een ProTour team volgend seizoen. Kevin Van
Impe rijdt vanaf volgend jaar voor Quickstep-Innergetic en Pieter Mertens zal de trui van DavitamonLotto aantrekken. Allebei zien ze een sterk seizoen bekroond met een overeenkomst voor twee jaar
bij één van de twee Belgische ProTour teams.
Na de succesvolle stap hogerop van Wim Van Huffel en Jan Kuyckx vorig jaar, stromen ook dit jaar
weer renners door. De ploeg zet haar traditie van opleider en begeleider van jong professioneel talent
dus verder. Met succes.

Eneco Tour: Mertens sterk op heuvelachtig parcours
(08/08/2005)
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Woensdag werd in Mechelen de eerste editie van de Eneco Tour op gang geschoten met een proloog.
In de tweede rit in lijn vrijdag kregen we al vroeg in de wedstrijd vluchtpogingen van onder andere
Niko Eeckhout en Maarten Wijnants, maar ze kregen geen ruimte. Even later kon een grotere groep
wel de ontsnapping forceren. Wanneer ook deze renners weer werden gegrepen kon Kevin Van Impe
nog meesprinten voor de bonificatieseconden. Steven Caethoven sprong mee in de ontsnapping die
hierop volgde en dichter bij de eindmeet waagde ook Pieter Mertens zijn kans. De etappe eindigde op
een massasprint.
Het weekend kondigde zich mooi aan met op zaterdag enkele beklimmingen uit het parcours van de
Amstel Gold Race en zondag een mini Luik-Bastenaken-Luik. Zaterdag zagen we in de aanvangsfase
opnieuw een bedrijvige Niko Eeckhout en Steven Caethoven maar de goede vlucht van 13 renners
werd gemist. Op de Eyserbosweg raakten de sterkste renners van het peloton voorop. Onder hen ook
Pieter Mertens. De vluchters werden, op ritwinnaar Allan Davis na, één voor één bijgehaald en
Mertens spurtte zich in de groep der favorieten nog naar een knappe 5de plaats in de rituitslag.
De etappe van zondag kende een eigenaardig verloop nadat het peloton een verkeerde weg nam en
pas via een omweg en een extra klim weer op het juiste parcours kwam. De koplopers kregen zo
onverwacht een flinke bonus en de wedstrijdjury besliste hen te laten wachten. Een nooit gezien
situatie die voor heel wat commotie zorgde. Toch werd er nadien weer gekoerst. De laatste 25
kilometer regende het aanvallen en bleef er vooraan nog een select groepje van zo’n 40 man over.
Bij hen ook nog altijd een opnieuw sterke Pieter Mertens. Hij legde in de sprint beslag op de 13de
plaats en staat hiermee na het weekend op een mooie 10de plaats in het algemeen klassement.

Denemarken: Basso heerst, Iljo Keisse knap bezig

(05/08/2005)

Terwijl Yvan Basso de eerste 3 ritten in de Ronde van Denemarken won zagen we voor onze ploeg
Iljo Keisse knap bezig. In de 2de rit werd Iljo 4de. Het peloton spurtte voor de 3de plaats en in die
spurt was hij 2de. In de zware 3de rit met op het eind nog een helling met stijgingspercentages tot
21% werd hij 10de.
Vroeg in de eerste rit waren 3 renners ontsnapt. Naast tempobeul Jens Voigt en de Nederlander Niels
Scheuneman hadden we Wesley Van Speybroeck mee. Gedurende 15 kilometer moesten de 3
vechten om één minuutje boni te vergaren. Toen viel het peloton stil en de drie konden uitlopen
maximaal 8 minuten. Wesley, vorige week nog vader geworden van Maximiliaan, kwam eerst boven
op de klimmetjes en dat leverde hem de leiding op in het bergklassement. Die trui moest hij wel
afstaan op het einde van de 2de rit.
Pech was er voor Kurt Hovelijnck. Geveld door ziekte verscheen hij niet meer aan de start.
Het wegdek in Denemarken, nochtans goed lopend asfalt, levert bij regenweer heel wat problemen
op. Lekke banden in overvloed en zo verloren Barbé en Stubbe kostbare tijd. In de 2de rit moest
mecanicien Patrick Vermeulen 12 keer een wiel wisselen.

Kenny Belaey Europees kampioen biketrial

(31/07/2005)

Kenny Belaey is aan een sterk biketrial-jaar bezig. Na 2zeges op 2 is hij leider in de tussenstand voor
de wereldbeker en afgelopen weekend werd hij in eigen land Europees kampioen biketrial. De
wedstrijd stond samen met het EK mountainbike op het programma te Kluisbergen.

TRW: strijdlust slotrit voor Pieter Mertens

(29/07/2005)

De laatste rit van de Ronde van de Waalse Gewesten werd gereden tussen Wanzé en Namen.
Verschillende groepen waagden hun kans maar telkens liep alles terug samen. Zo noteerden we eerst
een poging van 5 man met daarbij Jurgen Van Goolen en verderop een poging van Jurgen Van de
Walle met wat gezelschap. Nog later ging Verbrugghe zijn kans wat resulteerde in een groep van 12
voorop met daarbij ook Frank Vandenbroucke. Aan kilometer 50 zaten de belangrijkste renners
vooraan weer samen en zat er een pelotonnetje achterop.
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Verderop dan toch weer een breuk in het eerste peloton en nu kregen we 9 koplopers. Hierbij voor
onze ploeg een erg actieve Pieter Mertens en verder ondermeer Verbrugghe, Verheyen en Van Huffel.
Met minder dan 70 kilometer te gaan hadden de 12 snel een voorsprong van meer dan 2 minuten. In
het peloton was het aan de mannen van Barloworld om te werken. De laatste betekenisvolle
hindernis van de dag, de Tienne-Hinraut, was op 13 kilometer van de finish en net daarvoor werden
de vluchters gegrepen. Op de helling zelf ging Valjavec zijn kans en boven had hij 10 seconden maar
ook deze vlucht ging niet door. Massaspurt dus en hier was Ongarato de snelste terwijl Pieter de prijs
van de strijdlust kreeg. Doordat Nico Sijmens enkele bonificatieseconden meegraaide wisselen hij en
Frederik Willems van positie in de eindstand. Frederik blijft zo net in de top 10.

Willems knap in 4de rit Ronde van de Waalse Gewesten
(28/07/2005)
De 4de rit van de Ronde van de Waalse Gewesten over net geen 200 kilometer tussen Chaudfontaine
en Houffalize is op papier ook de lastigste. Heel wat hellingen stonden op het menu met ondermeer
de “col du Rosier”, de lange “côte d'Aisomont”, de nog langer maar niet in het bergklassement
opgenomen klim naar de “Baraque Fraiture”, de “côte de Beausaint” en de Fourneau St Michel. In de
laatste 15 kilometer wachtten dan nog de “côte de Filly”, “la Longue Virée” en de slotklim op de
zware “Mont St Roch” in Houffalize.
Zoals gebruikelijk kregen we na de start meteen ontsnappingspogingen en na een klein kwartier
wedstrijd raakte een interessant groepje van 5 man weg: Van Hecke (Davitamon-Lotto), Sijmens
(Landbouwkrediet), de Fransman Martin (Rag), de Italiaan Bossoni en de Nederlander Engels (Quick
Step). De 5 hadden snel een voorsprong van meer dan 15 seconden en in het gezelschap van de
Sloveen Murn kon Maarten Wijnants nog de sprong maken tot bij de vluchters. Zo hadden we ook ons
mannetje mee. De 7 konden een voorsprong uitbouwen die lange tijd op en neer schommelde tussen
2 en 4.30 minuten. Op de Fourneau St Michel werd het moeilijk voor Maarten terwijl eerst Van Hecke
en verderop Sijmens gingen aanvallen. Met nog 60 kilometer te gaan raakte Sijmens zo alleen op
kop. In het peloton controleerden de ploeg van de leider (Barloworld) en CSC en later kregen zij
Cofidis en Phonak in steun. Met nog ongeveer 45 kilometer te gaan werd Nico terug gegrepen door 4
eerdere medevluchters maar nog voor de laatste 15 kilometer werden ze alle 5 ingelopen door het
peloton.
In de zware finale zonderden 15 renners zich af en nu hadden we Frederik Willems mee. Op de zware
“Mont St Roch” wist Frederik een mooie 10de plaats te bemachtigen. In de stand levert hem dat de
9de stek op. Morgen volgt al de slotrit.

Spurten in de Ronde van het Waals Gewest

(27/07/2005)

In de Ronde van het Waals Gewest kwam er tot dusver nog geen echte afscheiding aan de kop. De
2de rit eindigde op een massaspurt en aan het eind van de 3de rit ging een ruime groep van 37 man
voor de zege.
In de 2de rit zat Kevin Van Impe lang mee op kop in een groep van 14. Reactie uit het peloton bleef
echter niet uit en alles liep terug samen. Pieter Mertens ging dan samen met 2 medevluchters zijn
kans maar ook zij slaagden niet. In de spurt werd Nico Eeckhout 6de. Diezelfde Nico ging er een dag
later bij de start van de 3de rit meteen vandoor en hij kreeg de jonge neoprof Matti Breschel (CSC)
mee. Hun voorsprong liep bij momenten op tot boven de 4 minuten en Nico was zo virtueel leider. Na
ongeveer 100 kilometer wedstrijd werden de 2 echter ingelopen. Het peloton viel uiteen op de
hellingen in de laatste 50 kilometer maar de Mur d'Amay op ongeveer 2 kilometer van de finish kon
ook niet beletten dat een ruime groep voor de zege spurtte. Maarten Wijnants (7de) en Pieter
Mertens (8ste) boekten hierin een mooi resultaat. Beterschap is er intussen voor Aron Huysmans die
in de 1ste rit zwaar ten val kwam. Hij zal spoedig terug kunnen hervatten.

Wesley Van Der Linden heeft training al tijdje hervat
(27/07/2005)
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Wesley Van Der Linden was wekenlang out door problemen met de rugspieren en het bekken. Hij was
en is in behandeling bij een osteopaat maar het ergste lijkt achter de rug. De training heeft hij al een
tijdje hervat en binnenkort hoopt hij terug te keren in het peloton.

Ronde van het Waals Gewest: Aron Huysmans out na val
(25/07/2005)
De eerste rit van de TRW (Ronde van het Waals Gewest) tussen Brussel en Soignies was er eentje
zonder veel geschiedenis. Slechts 94 deelnemers verschenen aan de start maar daarbij wel 7 ProTour ploegen. De Italiaan Luca Celli (Team Barloworld) won de rit nadat hij zijn medevluchters Olivier
Kaisen (Ragt Semences) en de Fransman Cédric Coutouly (Agritubel) in de finale achter liet. De 3
waren ontsnapt na 30 kilometer. De rit werd geteisterd door hevige regenvlagen. Aron Huysmans
kwam zwaar ten val en er werd gevreesd voor een armbreuk. Na scanneronderzoek bleek deze vrees
gelukkig ongegrond. De rechterflank is fel gehavend met schaafwonden en kneuzingen, maar Aron
kon huiswaarts keren.

Tom Stubbe mooi 7de in eindstand Sachsen-Tour

(25/07/2005)

Tom Stubbe werd mooi 7de in de eindstand van de zware Duitse Sachsen-Tour. Basis hiervan legde
Tom in de eerste 2 ritten. Nochtans had hij zich in de 1ste rit volledig opgeofferd voor Steven
Caethoven die het werk perfect afrondde met een mooie ritzege. De dag nadien was Tom opnieuw
mee in de goede vlucht en in de stand rukte hij op naar de 9de plaats. Toen al bleven er in het
klassement slechts 8 kandidaten over voor de eindzege en Tom had een ruime marge ten opzichte
van zijn directe achtervolgers.
Van dan af beperkten de ploegen van Wiesenhof en Rabobank zich tot het controleren van de
wedstrijd en vluchters die geen bedreiging vormden in het klassement kregen vrije baan. Mathew
Hayman kwam vooraan in het klassement na de zware 4de rit. Het peloton lag in 2 stukken en
doordat Danielson (Discovery Channel) en Sentjes (Rabobank) kostbare tijd verspeelden kon Tom,
wel vooraan op post, nog 2 plaatsen opschuiven in de stand. Koen Barbé zette ook een sterke
prestatie neer in deze rit. In de slotrit kon Steven Kleynen meeglippen in een groep van 13. De rit
was opnieuw een lastige opdracht. Zo zat er in het plaatselijke parcours een loodzware klim van meer
dan een kilometer op een weg naast een bobslee-piste. Kleynen dook zo nog de top 10 van de stand
binnen (9de) terwijl Caethoven van 10 naar 11 opschoof.

Ninove: Eeckhout doet er nog eentje bij

(22/07/2005)

Op de nationale feestdag won Nico Eeckhout licht afgescheiden de profkoers in Ninove voor
ploegmaats Wouter Van Mechelen en Iljo Keisse. Samen met Steven Caethoven zorgt hij zo voor 4
overwinningen op de weg van de ploeg binnen 1 week. Nico is in elk geval klaar voor een sterk
najaar.

Tom Stubbe sterk in Sachsen-Tour

(22/07/2005)

Steven Caethoven verloor zijn leiderstrui in de Duitse rittenwedstrijd Sachsen-Tour aan Christian
Knees (Team Wiesenhof). In de 2de rit, op een bergachtige omloop en verreden in de regen, raakte
net als de dag voordien een ruime groep weg uit het peloton. Met 16 waren ze deze keer. In de finale
konden 4 renners zich afscheiden en Thomas Ziegler pakte de dagzege. Tom Stubbe was net als de
dag voordien mee met de vluchters en prijkt in de stand op de 9de plaats met een achterstand van
4’11”. Steven Caethoven staat 11de op 11’58”.
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(20/07/2005)

Steven Caethoven zorgde woensdag in de 1ste rit van de Duitse rittenwedstrijd Sachsen-Tour voor de
3de zege op rij voor Jacques – T-Interim. In een spurt met zes won hij vlotjes. Steven pakt zo ook de
leiderstrui in het algemeen klassement.
Voor de rit werd er een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het dramatische ongeval dat het
dameswielrennen maandag trof in de ook al Duitse Ronde van Thuringen. De 29-jarige Australische
wegrenster Amy Gillett liet er het leven na een ongeval op training.
Kort na de start van de eerste rit voor de mannen raakten 28 renners voorop. Van onze ploeg waren
er liefst 4 mee: Steven Caethoven, Tom Stubbe, Steven Kleynen en Pieter Ghyllebert. De voorsprong
bleef lange tijd hangen rond de minuut. In het peloton waren het de ploegen van Gerolsteiner en
Shimano die werkten. Uiteindelijk moesten zij het opgeven en de voorsprong liep dan snel op. In de
finale gingen 3 renners aan de haal en zij hadden snel 20 seconden. Tom Stubbe zette zich dan op
kop van de 25 en dichtte voor een groot deel de kloof. Op dat moment kon Steven Caethoven samen
met de Nederlander Thomas Dekker en nog een renner de sprong maken naar de 1ste 3. In de
laatste rechte lijn van 300 meter over vlakke kasseien spurtte Steven de 5 met overwicht uit het
wiel, goed voor de zege en de leiderstrui in het klassement. De groep van 22 finishte op een 10-tal
seconden en het peloton zat op ongeveer 17 minuten.

Zeges voor Caethoven en Eeckhout

(18/07/2005)

Op een zucht van de ouderlijke woonst in het Oost-Vlaamse grensdorpje Boekhoute, een
deelgemeente van Assenede, pakte Steven Caethoven afgelopen zondag zijn 3de zege van het
seizoen. Eén dag later zorgde Nico Eeckhout voor een zege in het West-Vlaamse Dentergem.
Steven zat al in een vroege vlucht van 4. Erwin Thijs, Geert Omloop en Mario Willems waren zijn
metgezellen. Op 40 kilometer van het einde sloten 12 renners bij hen aan. In de finale zonderden
nog 6 renners zich af en zij gingen voor de zege. Steven won de spurt voor Geert Omloop en Wouter
Van Mechelen.
Maandag won Nico Eeckhout de profkoers in het West-Vlaamse Dentergem, een wedstrijd over 154
km. Hij versloeg 7 medevluchters in de spurt. Ook voor Nico is dit de 3de zege van het seizoen. Al
snel na de start was een groep van 9 man voorop geraakt. Daarbij hadden we naast Nico ook
Frederik Willems. In de finale hield Frederik de snelheid hoog zodat Nico kon afwerken. Frederik zelf
liet zich dan uitbollen.

Keisse & Gilmore winnen "Sei Giorni delle Rose", Fiorenzuola
(14/07/2005)
Iljo Keisse en Matthew Gilmore wonnen de zomerzesdaagse in het Italiaanse Fiorenzuola die doorging
van 6 tot 12 juli. Op de openluchtpiste versloegen onze mannen 18 ploegen.

Kenny Belaey wint ook 2de manche wereldbeker trial
(10/07/2005)
Kenny Belaey won afgelopen weekend in het Oostenrijkse Graz de 2de manche van de wereldbeker
trial. Halfweg mei had hij ook al de eerste manche op zijn naam geschreven. De volgende en laatste
wedstrijd gaat door op 10 en 11 september in het Zwitserse Lausanne.
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Keisse en Gilmore Europees Kampioen ploegkoers

(05/07/2005)

Mathew Gilmore en Iljo Keisse werden gisteren in Italië (Bergamo) op de piste Europees Kampioen in
de ploegkoers. De wedstrijd zou gereden worden over 110 ronden maar werd afgevlagd op 25 ronden
van het einde. Net als bij ons in West- en Oost-Vlaanderen kreeg men er te maken met hevige en
langdurige regenval. De piste stond blank en glad. Onze pistiers waren sterk en namen de leiding na
26 ronden. Op het ogenblik dat de race stopte hadden ze een voorsprong van 10 punten. De jury
oordeelde terecht dat opnieuw starten er niet meer in zat en riep Iljo en Matthew uit tot de winnaars.
De tweede Belgische ploeg met onze Wouter Van Mechelen gekoppeld aan Steven De Neef eindigde
11de.

BK te Saint-Hubert: Van Impe zilver en man van de wedstrijd !
(26/06/2005)
Gemengde gevoelens bij Kevin Van Impe na afloop van het BK te Saint-Hubert afgelopen zondag:
veel teleurstelling maar ook wel tevreden. Ik voelde me de hele dag goed en heb mee de finale
gemaakt, zo sprak Kevin achteraf. Maar de zoon van ex-prof Frank en neef van Tourwinnaar Lucien
deed veel meer dan dat. Hij was mee in de kopgroep van 13 die een groot deel van de koers voorop
reed. Toen een groepje sterke mannen uit de achtergrond vooraan kwam aansluiten werd er daar
meteen volop gekoerst. In een nieuwe kopgroep van 7 bleven dan van de oorspronkelijke vluchters
alleen hij en Lotto-man Christophe Brandt over. Kevin reed daarop een formidabele finale en werd op
de aankomstlijn met slechts een banddikte gekopt door trainingsmaat Serge Baguet.
In de oorspronkelijke vlucht van 13 hadden we ook nog Matthew Gilmore en Wouter Van Mechelen
mee. Met nog 90 kilometer te gaan viel die groep uiteen op de zwaarste helling van het parcours
waarna we vooraan nog 7 man hadden. Met nog 75 kilometer te gaan werd het peloton onrustiger. Er
kwamen verschillende aanvalspogingen waarbij we Iljo Keisse sterk zagen meeschuiven. Verder
zagen we acties van De Schrooder en Caethoven. Door de schermutselingen zat het peloton op een
lint en er vielen gaten en met nog ongeveer 40 kilometer te gaan kregen we dan vooraan in 2 fasen
een groep van een 20-tal man bijeen. Nog veel volk en een numerieke meerderheid van Lotto, dus
werd er opnieuw aangevallen. Uiteindelijk kregen we dan een nieuwe 7-koppige groep voorop bij het
ingaan van de laatste 2 ronden: Kevin Van Impe, Stijn Devolder, Nico Sijmens, Bjorn Leukemans,
Serge Baguet, Nick Nuyens en Christophe Brandt.
Kort na het ingaan van de laatste ronde geraakte Sijmens voorop met Baguet en verderop kon Van
Impe met Devolder nog aansluiten. Nog voor de lastige helling ging Kevin zijn kans en hij kreeg wat
ruimte. Enkel Baguet kon uiteindelijk nog aansluiten met het gekende gevolg. Na een formidabele
dag kon Kevin zijn zilveren plak gaan afhalen en kronen we hem als de man van de wedstrijd.

Aftellen en recupereren met het oog op het BK

(23/06/2005)

Ook voor onze Spanje-gangers zit de voorbereiding er op. Net als hier kreunde Spanje onder een
broeiende hitte, zij het met uitzondering dan van Asturias, noordoostelijk van Portugal. Met
gemiddeld 24 graden was het ideaal koersweer in deze prachtige groene streek en gelukkig maar
want het parcours was niet van de poes en de renners zetten er elke dag de beuk in van bij de start.
Steven Kleynen kent de regio nog goed, hij beklom er ooit de fameuze en steile Angliru, de
legendarische col uit de Ronde van Spanje van een aantal jaren terug. De Angliru stond nu niet op
het programma maar keuze zat hier voor zware beklimmingen en “de 25 achteraan” kwam dan ook
meermaals goed van pas.
De 3de rit bijvoorbeeld was vergelijkbaar met een zware tourrit. Jef Peeters ging die dag behoorlijk
mee. Net als Jef heeft iedereen van onze renners zich in één of andere rit getest zonder evenwel te
mikken op een klassement. Het BK van zondag op een parcours dat een aantal van onze mannen hier
aanwezig moet liggen speelde mee in het achterhoofd. Met Van Speybroeck, noteerden we pas in de
voorlaatste rit onze 1ste opgever. Samen met de ploeg van de leider waren we op de slotdag de
enige ploeg met nog zoveel volk aan de start. En ook in die rit werd er serieus koers gemaakt. In 7
stukken bereikte het peloton de finish. Veuchelen en Peeters haakten af in de bevoorrading terwijl
Pieter Mertens niet vertrok omwille van irritatie aan het zitvlak, maar voor zondag is Pieter zeker
paraat. Voor onze Spanje-gangers is het nu kwestie van goed te recupereren.
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Intussen stonden in België nog 2 koersen op het programma. Aron Huysmans was met een 15de stek
onze best geplaatste man in de St-Elooisprijs te Ruddervoorde en in Brussel-Ingooigem waren Kevin
Van Impe en vooral Iljo Keisse onze sterkste mannen.
Zondag op het BK zullen we zeker meespelen. De voorbereiding is goed, nu is het tellen op de
conditie van dag.

Ster Elektrotoer als voorbereiding op nationaal kampioenschap
(19/06/2005)
De Ster Elektrotoer zit er op. In de massaspurt van de 1ste rit pakte Niko Eeckhout een 4de plaats.
De 4-daagse etappewedstrijd geldt als een ideale voorbereiding op de naderende nationale
kampioenschappen. Een rit door Nederlands Zuid-Limburg en een rit door de Belgische Ardennen
stonden geprogrammeerd. Een aantal van onze mannen, waaronder Kevin Van Impe, draaiden goed
mee. Zaterdag eindigde de Ster Elektrotoer te Eindhoven. Eén dag later heeft daar de ploegentijdrit
plaats van het Pro-Tour circuit, waarvoor onze ploeg een wildcard kreeg.

Wijnants in kopgroep 52e Fleche Hesbignonne te Cras-Avernas
(12/06/2005)
De Haspengouwse Pijl (Fleche Hesbignonne) van vandaag, zondag 12 juni, werd vooral een
Landbouwkrediet-dag. Toen 24 man aan de haal ging waren zij met liefst 6 van de 7 gestarte renners
mee. Voor ons waren Steven Kleynen en Maarten Wijnants (foto) aan boord. Frederik Veuchelen
poogde samen met een team-Axa renner nog zijn wagonnetje
aan te haken maar kwam te laat. In het peloton was Kenny
Lisabeth intussen ten val gekomen en naar de kleedkamers
afgevoerd. Gelukkig waren er geen ernstige kwetsuren.
Eens in Cras-Avernas moesten de vluchters, op dat ogenblik al
met een voorsprong boven de 3 minuten, 4 plaatselijke ronden
van ongeveer 8 kilometer afwerken. Onmiddellijk begonnen de
debatten met de zege als inzet. De kopgroep viel uiteen in 2
stukken. Maarten zat vooraan in een groep van 13, Steven zat in
het 2de deel. Verderop zaten ze vooraan nog met 9. Het
overwicht van Landbouwkrediet – met 3 voorop - bleef ook nu.
In de slotronde ging Geert Verheyen zijn kans. Maarten ging er
achter aan maar hij werd gecounterd. Achter winnaar Verheyen
kwam de rest van de kopgroep terug samen en werd er gespurt
voor de 2de plaats. Pronk haalde dit voor Sijmens, Maarten zat wat verder. Steven Kleynen eindigde
in een 3de groep. Ook in de plaatselijke ronden ging er nog groepje vandoor uit het peloton. Hier
hadden we met Aron Huysmans en Wouter Van Mechelen 2 man aan boord. (uitslag en een stapel
foto's later).

Leeuwse Pijl: Caethoven wint na demonstratie Jacques-ploeg
(05/06/2005)
Zaterdag verschenen 147 renners aan de start van de Leeuwse Pijl, een wedstrijd over 167
kilometer. Daarbij onze ploeg met maar liefst 20 renners. Die zetten er meteen de beuk in en al snel
was een kopgroep van 14 een feit. Pech echter voor Hovelijnck die kort nadien vooraan al wegviel
door een lekke band. Nog 13 man dus en daarbij 9 Chocolade Jacques – T-Interim renners: Keisse,
Eeckhout, Veuchelen, Peeters, Caethoven, Huysmans, Barbé, Van Mechelen en De Schrooder. De
overige 4 waren Bert De Waele, Jurgen Roelandts, Peter Ronsse en Steven De Champs. Dit
betekende echter niet dat daarmee de koers over was. De voorsprong van de 13 op een eerste
achtervolgende groep van 37 man was bedroeg ongeveer anderhalve minuut of iets meer. In de
eerste achtervolgende groep waren we ook sterk vertegenwoordigd.
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Naar het einde toe werd er uiteraard aangevallen in de kopgroep. Een eerste poging was er van
Veuchelen en Keisse. De Champs sloot hierbij aan met Huysmans in het wiel maar de vlucht ging niet
door. Er volgden nog pogingen en vooraan vielen De Waele en Eeckhout weg. In de slotronde
geraakten stapsgewijs 5 van onze renners samen op kop. Tot een 3-tal kilometer van de finish zetten
ze door en van dan af volgde de strijd voor de zege. Veuchelen ging in de aanval maar raakte niet
weg. In de spurt trok Caethoven de zege naar zich toe voor Van Mechelen, Barbé, Peeters en
Veuchelen. Even later werd Keisse nog 6de. Voor Steven zijn 2de zege van het seizoen, voor de
ploeg de 6de zege. Dit was een mooie demonstratie van de ploeg en Iedereen was het erover eens
dat Caethoven de sterkste was. Op onze foto-pagina vind je beeldmateriaal van deze wedstrijd.

Ronde van België: Eeckhout eindwinnaar in klassement
tussenspurten (31/05/2005)
Onze ploeg deed het goed in de 2 laatste ritten van de Ronde van België. In de koninginnerit naar
Visé won Jan Kuyckx (Davitamon-Lotto) na een ultieme demarrage op een kleine kilometer van de
finish. Steven Caethoven, gelanceerd door Kevin Van Impe, vloerde onmiddellijk nadien het hele pak
maar dat was dus helaas voor de 2de plaats. Pas kort voor het einde van de rit werden de laatste
overblijvende renners ingelopen die deel uit maakten van een vroege vlucht. Bij die vluchters hadden
we Frederik Willems zitten, hij reed lange tijd rond als virtueel leider in het algemeen klassement.
De laatste etappe ging naar Stefan Van Dijck en Nico Eeckhout werd nu 7de. Nico stond elke dag op
het podium als leider in het klassement voor de tussenspurten, werd in dat klassement ook
eindwinnaar, werd 2de in het puntenklassement en 5de in het eindklassement. Sterk, want dit is niet
echt de beste periode van Nico, en ook de hitte van vrijdag en zaterdag is eigenlijk niet aan hem
besteed. Wouter Van Mechelen werd knap 8ste in het eindklassement.
Binnenkort plaatsen we nog een stapel foto’s van deze wedstrijd op de website.

Veuchelen 12de in Bayern Rundfahrt

(31/05/2005)

In de Bayern Rundfahrt werd Frederik Veuchelen uiteindelijk 12de in het eindklassement. Grote
verschillen werden er niet gemaakt. Na de tijdrit van zaterdag kwam Frederik slechts 17 seconden
tekort om post te vatten op de 5de plaats in het klassement. Die tijdrit was dan ook een loodzware
dobber. De laatste 800 meter ging serieus omhoog, een echte muur en niet toegankelijk voor de
auto’s vanwege doodlopend. Er stonden wat materiaalposten langsheen de klim waar de renners zich
met een 42/23 naar boven hesen. Hoe dan ook, onze pistiers (Keisse en Gilmore) en crosser
(Daelmans) reden zonder veel problemen de rittenwedstrijd uit en werken verder aan hun conditie
met het oog op de toekomst.

Sterk Jacques-blok in eerste 3 ritten van de Ronde van België
(27/05/2005)
Onze ploeg liet tot dusver knappe dingen zien in de eerste 3 ritten van de Ronde van België.
Speerpunt Niko Eeckhout rijdt in de rode trui als leider in het klassement voor de tussenspurten en
behaalde dichte ereplaatsen die hem de 2de plaats in het voorlopig puntenklassement opleveren.
Tom Boonen en Jurgen Van Loocke wonnen de ritten en Boonen is ook leider in het algemeen
klassement.
Zowel in de eerste als in de 2de rit trachtte Niko ook een ontsnapping op gang te brengen.
Donderdag liep hij meer dan een minuut uit met Wim Vansevenant en vrijdag zette hij na de laatste
tussenspurt even door met Erwin Thijs. Die 2de rit liet onze ploeg zich sterk opmerken. Een kwartet
had een mooie voorsprong bijeen gereden en in de achtervolging kregen we na een breuk in het
peloton een groep van ongeveer 40 man. Chocolade Jacques – T-Interim had liefst zeven man mee
en die schuwden het werk niet. De vluchters werden ingelopen en de verdienste van Caethoven,
Stubbe, Willems en co was groot. Eeckhout werd 3de. Intussen zit ook het 2de deel van de 3de rit er
op, een tijdrit over 15 kilometer en hier was Jef Peeters goed voor een 9de plaats. In het klassement
hebben we met Eeckhout, Van Mechelen, Mertens en Van Impe liefst 4 man in de top 12 en dat biedt
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perspectieven voor de lange rit van morgen naar Wezet.

Veuchelen mee vooraan in Bayern Rundfahrt

(27/05/2005)

Zelfde tropische temperaturen als hier in de Duitse rittenwedstrijd Bayern Rundfahrt. Na 3 ritten
staat Frederik Veuchelen, 14de op 10 seconden van de leider, er nog steeds goed voor. In de 3de rit
was hij 11de geëindigd. Maarten Wijnants was tot vandaag leider in het jongerenklassement. In de
2de rit was hij 4de geworden.

Strombeek-Bever: Huysmans mee in kopgroep

(24/05/2005)

Aron Huysmans nam maandag de start te Strombeek-Bever, een profwedstrijd over 165 km (16
ronden) met 62 deelnemers. Een sterk vertegenwoordigd Jong Vlaanderen trok de wedstrijd naar zich
toe. Aron zat mee in een kopgroep van 16 waaruit in de finale een trio aan de haal ging. Van der
Slagmolen won de wedstrijd, Aron werd 12de.

Van Mechelen 4de te Lochristi

(23/05/2005)

Veel volk en renners in Lochristi voor de regionale profkoers van afgelopen zondag. Onze ploeg was
op post met een ruime vertegenwoordiging. Naast Erwin Thijs, Francesco Planckaert en Mario Willems
was Jef Peeters onze vertegenwoordiger in een vroege vlucht van 4. Gaandeweg kwamen meerdere
renners aansluiten bij de kop en halfweg koers reed een groep van 28 renners voorop. Hierbij hadden
we 7 man mee. Onder meer Kevin Van Impe trachtte nog voorop te geraken maar uiteindelijk kregen
we een spurt voor de zege. Wouter Van Mechelen eindigde 4de. Winnaar werd Rieno Stofferis.

Kort: terugblik voorbije weekend - pistiers en Daelmans terug Belaey op kop in wereldbeker (17/05/2005)
Neoprof Kurt Hovelynck pakte afgelopen maandag de 7de plaats in de Franse ééndagswedstrijd GP
de Villers Cotterêts. De ploeg leverde net als in de Rheinland-Pfalz rittenwedstrijd voortreffelijk werk
af en maakte zo deze dichte ereplaats mogelijk. Over die Rheinland-Pfalz nog even dit: op
http://www.foto-grafik-satz.de/_html_fotogalerie/_fotogalerie.html vind je heel wat foto’s van onze
mannen aan het werk (en Pieter aan het feest) in de 1ste, 4de en 5de rit.
Na wat rust en trainingsarbeid komen onze pistiers terug in actie. Iljo Keisse reed zaterdagavond het
derney-criterium te Waregem en finishte 5de. Samen met Matthew Gilmore zal hij normaal gezien
van start gaan in de Duitse rittenwedstrijd Bayern-Rundfahrt die net als de Ronde van België van 25
tot 29 mei gereden wordt.
Nico Eeckhout werd maandag 8ste in Puivelde en verderop in de uitslag deed het ons plezier de naam
van Arne Daelmans terug te zien opduiken. In een groepje met ook nog Iljo Keisse werd Arne 17de
op iets meer dan een minuut van de winnaar. Dit was Arne zijn 1ste officiële wedstrijd na een zware
periode van revalidatie als gevolg van zijn valpartij op het einde van het wegseizoen 2004. De
wedstrijd was goed meegevallen, aldus Arne achteraf. Op 22 mei zal hij net zoals ongeveer al onze
andere renners van start gaan in de regionale wedstrijd te Lochritstie.
Intussen waren we onze biketrial-specialist Kenny Belaey wat uit het oog verloren. In tegenstelling
tot de competitie op de weg organiseert de UCI in trial nog steeds een wereldbekercompetitie. De
eerste manche vond plaats op 8 mei in Madrid en Kenny pakte de zege. De volgende wedstrijd gaat
door in het Oostenrijkse Gräz op 10 juli. Kenny zal daar in de wereldbekertrui kunnen starten.
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Geslaagde Rheinland-Pfalz met Veuchelen als 7de in
eindklassement (15/05/2005)
De ploeg kan een positieve eindbalans opmaken na afloop van de Duitse rittenwedstrijd RheinlandPfalz. In de slotrit ontstond er een ontsnapping van 10 met daarbij Frederik Willems. Gevaarlijke
klanten voor de leiderstrui zaten er niet bij en de vluchters hadden maximaal 5 minuten voorsprong.
Aan de finish bleven er daarvan nog dik 2 over. Christoph Von Kleinsorgen van team Lamonta kon
zijn medevluchters verrassen en won met 5 seconden voorsprong. Frederik werd mooi 7de.
Een dag eerder stond er na de voormiddagrit waarin Pieter Mertens de zege behaalde nog een tijdrit
op het programma. Hier reed onze andere Frederik sterk. Veuchelen eindigde 10de en nestelde zich
veilig op de 7de plaats in het klassement. Die stek zou hij niet meer afstaan.

Winst voor Mertens in voormiddagrit Rheinland Pfalz
(14/05/2005)
Pieter Mertens won zaterdagvoormiddag het eerste deel van de 4de rit in de Rheinland Pfalz. Aan het
eind van de 85 km. versloeg hij landgenoot en medevluchter Maxime Montfort in de spurt. De 2
waren ontsnapt en hadden een maximale voorsprong van ongeveer 3 minuten op het peloton. Aan de
finish zat dat peloton hen op de hielen. Na korte ereplaatsen in de massaspurten van de 2de en de
3de rit was het nu dus raak voor onze Limburger. Aron Huysmans werd 13de. Deze namiddag staat
er nog een tijdrit op het programma.

Veuchelen goed mee in 1ste rit Rheinland-Pfalz Rundfahrt
(11/05/2005)
Vijftien ploegen verschenen vandaag aan de start van de eerste van 5 ritten van de 40ste editie van
de Rheinland-Pfalz Rundfahrt. Na ongeveer 100 kilometer wedstrijd ontstond er een ruime kopgroep
van 25 en voor onze ploeg was Frederick Veuchelen mee. De samenwerking was goed, mede ook
doordat de Gerolsteiner-ploeg met favorieten op de eindzege in eigen rangen sterk vertegenwoordigd
was. In de finale trachtte de Australiër Corey Sweet nog te ontsnappen maar dat ging niet door. Er
werd gespurt voor de zege en Stefan Schumacher won de rit. Door gesprokkelde seconden in de
tussenspurten pakt Fabian Wegmann de leiderstrui. Frederik werd 9de en trekt de lijn van goede
prestaties door. In de zware ritten van de 4-daagse van Duinkerken was hij al onze sterkste man en
behoorde een top-10 plaats tot de mogelijkheden.

Weinig nieuws uit de 4-daagse van Duinkerken

(06/05/2005)

Weinig nieuws over de ploeg na de eerste 3 ritten van de 4-daagse van Duinkerken. Hoewel de naam
van de wedstrijd anders laat vermoeden wordt er hier 5 dagen gekoerst en al die ritten zijn gewone
ritten in lijn. In de 2de rit hebben onze mannen serieus moeten werken vanwege niet aanwezig in
een omvangrijke kopgroep. Ook in die rit kwam Nico Eeckhout ten val met schaafwonden op rug en
dij tot gevolg. Het weerhield Nico niet om in de rit veelvuldig mee aan te vallen maar toen dan
eindelijk een ontsnapping van 7 man tot stand kwam zat hij op 10 seconden en kreeg hij geen
aansluiting meer. Morgen – zaterdag – staat er een loodzware rit op het programma.

Circuit de Lorraine: eindklassement tussenspurten voor Wouter Van
Mechelen (06/05/2005)
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In de eind april verreden Franse rittenwedstrijd Circuit de Lorraine werd Wouter Van Mechelen
eindwinnaar van het klassement voor de tussenspurten. Al in de eerste rit stond hij op kop in dit
nevenklassement. In de 4de van 5 ritten pakte hij definitief de trui.

La Doyenne en Rioja

(25/04/2005)

Luik-Bastenaken-Luik van zondag 24 april bood ons een ander wedstrijdbeeld dan de voorbije Amstel
Gold Race en Waalse Pijl. Wielerliefhebbers kregen de lange finale waarop ze zaten te wachten en
aanvallers werden beloond. Hellingen als de Wanne, Stockeu en Haute-Levée deden de oudste
klassieker openbreken en een elitegroep van een 30-tal renners raakte voorop. De onvermoeibare
Jens Voigt trok dan in de aanval en alleen de latere winnaar Vinokoerov raakte nog mee in de spits.
Wanneer de tenoren zo tekeer gaan dan is het moeilijk voor onze jonge renners. In de eerste
achtervolgende groep hadden we Pieter Mertens en Benny De Schrooder aan boord. Frederik Willems,
ziek en koortsig, verscheen niet aan de start terwijl Jef Peeters al snel met pijn in de knie moest
afstappen. Die pijn is nog een gevolg van zijn val aan het slot van de Waalse Pijl. Uiterlijk is er niets
te zien maar kracht zetten lukte niet. Vandaag volgen de nodige onderzoeken.
In de Ronde van Rioja behaalde Kurt Hovelijnck de 7de plaats in de eerste rit. Een aantal van onze
jongens die hier aan de start verschenen hadden een korte rustperiode of ziekte achter de rug en
kwamen zich verder klaarstomen voor de Franse rittenwedstrijd Circuit de Lorraine die woensdag
start.

Waalse Pijl: Jef Peeters sterk in de aanval

(20/04/2005)

Een aanval van de Fransman Frédéric Finnot van Française des Jeux lag aan de basis van een lange
ontsnapping van zeven renners. De voorsprong van die vluchtersgroep, met voor onze ploeg Jef
Peeters op post, bedroeg maximaal iets meer dan 3 minuten. Toch werd de laatste overlever, Jens
Voigt, pas ingelopen door de voorwacht van een peloton van ongeveer 50 man op 4 km van het
einde.
Naast de genoemde 3 zaten in de vluchtersgroep nog de Italiaan
Bramati, de Fransman Poilvet en onze landgenoten Kurt Van De
Wouwer en Olivier Kaisen. Op 60 km van de finish zakte de
voorsprong tot onder de minuut waarop Jef een versnelling
plaatste. Samen met Voigt raakte hij voorop en de 2 slaagden
erin de voorsprong op het peloton terug op te drijven tot bijna 2
minuten. Op iets meer dan 40 km van het einde stak de
tempobeul Voigt nog een tandje bij. Jef weerde zich maar moest
hem dit keer laten gaan. Nochtans zat Jef niet aan het eind van
zijn Latijn. Op 30 km van het einde werd Jef, die op dat moment
in het gezelschap vertoefde van Rik Verbrugghe, ingelopen door
het peloton. In de finale kregen de renners er de vooraf
aangekondigde regen bij en raakte Jef nog betrokken in een val.
Met een gehavende dij en heup reed hij de wedstrijd toch uit in
het gezelschap van Steven Kleynen. Een knappe prestatie, we
hopen dat Jef goed recupereert en herstelt met het oog op Luik-Bastenaken-Luik van volgende
zondag.
Voigt werd dus pas in volle finale gegrepen, er volgden nadien geen demarrages meer en de groep
met daarbij nog Pieter Mertens begon aan de slotklim op de Muur van Huy. Pieter die de Amstel van
vorige zondag nog in de benen voelde finishte 51ste. En net als in die Amstel kwam de Italiaan
Danilo Di Luca als eerste over de meet.

Pieter Mertens uitstekend in Amstel “in the mist” Gold Race
(17/04/2005)
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Pieter Mertens zette een prachtige prestatie neer in de Amstel Gold Race. In het spoor van de groten
zette hij mee aan voor de spurt naar de top van de Cauburg. Pieter werd 19de op 10 seconden van
winnaar Di Luca.
De laatste dagen werd er nochtans even gevreesd voor een
goede prestatie van Pieter, er waren lichte problemen met de
luchtwegen. Gelukkig was die vrees ongegrond. De
voorbereiding van heel de ploeg was goed, voor Pieter ook wat
anders dan vorig jaar toen hij veel vroeger in het seizoen een
piek bereikte. Nu zagen we hem geleidelijk aan onder stoom
komen en bijvoorbeeld al eens in de Brabantse Pijl de neus aan
het venster steken. Nadien werd er vooral gepiekt naar de
Amstel. De laatste wedstrijden reden onze mannen die in de
Amstel aan zet waren zonder druk. Vorige maandag was er nog
een grondige parcoursverkenning. In de wedstrijd verliep het
allemaal perfect. Al onze renners waren nog op post bij de 2de
beklimming van de Cauberg. Pieter zat steeds goed vooraan,
vooral ook op de cruciale momenten zoals aan de voet van de
Keutenberg. We kregen weinig beelden te zien maar zagen hem
mooi op weg naar deze prachtige ereplaats. Johan Coenen en onze Pieter, beiden rijdend voor een
professionele continentale ploeg, waren in deze Pro-Tour wedstrijd de 2de en 4de Belg. Beste
landgenoot was Bjorn Leukemans, knap 7de. Zeven van onze renners werden opgenomen in de
uitslag.

Pech houdt Eeckhout van zege in Veenendaal

(16/04/2005)

Twee dagen na de Scheldeprijs graaide Nico Eeckhout opnieuw een ereplaats mee. In de Nederlandse
wedstrijd Veenendaal-Veenendaal, een wedstrijd "buiten categorie", werd Nico 8ste. Helaas 8ste
mogen we wel zeggen want een 3de overwinning lag binnen handbereik. Nico zat in een groepje van
zes dat zou spurten voor de zege en was op papier de snelste. Een lekke band in volle finale besliste
er anders over. Een eerste achtervolgende groep zat nog dicht en pas daarachter de wagens. Steven
Caethoven trok dan nog de sprint aan voor Nico die dus 8ste werd. Steven was 18de.

Via Denain klaar voor de Amstel - Daelmans traint volop
(15/04/2005)
Voor het 2de jaar op rij zal onze ploeg van start gaan in de Amstel Gold Race. De Nederlandse
klassieker wordt zondag gereden en is aan zijn 40ste editie toe. Maandag gingen onze jongens het
parcours grondig verkennen. Donderdag reden we dan de GP Denain, een traditioneel snelle
wedstrijd en daarmee ideaal als laatste voorbereiding op de Amstel. Na een nerveuze start kregen we
hier snel een kopgroep van 12 man met een voorsprong van een minuut. Een aantal ploegen
brachten de voorsprong terug tot ongeveer 30 seconden maar dan viel het terug stil. De voorsprong
liep terug op tot 50 seconden waarop onze mannen de achtervolging weer op gang brachten. Met nog
ongeveer 50 km. te gaan liep alles weer samen en in de massaspurt werd Maarten Wijnants 11de.
Goed nieuws ook van Arne Daelmans. Arne traint nu volop en ondervindt geen enkele hinder meer.
Zo reed hij de dag voor de Ronde van Vlaanderen het hele traject van de Ronde samen met de
wielertoeristen.

Scheldeprijs: marathonvlucht tot de finish

(14/04/2005)

Thorwald Veneberg (Rabobank) en Tomas Vaitkus brachten in de Scheldeprijs een marathonvlucht
tot een goed einde. In de sprint was de Nederlander de sterkste.
Op een gegeven moment liep de voorsprong van de 2 op tot boven de 15 minuten. In het peloton
werd er te lang geaarzeld en gewacht. Met nog ongeveer 75 km te gaan kwam er toch nog reactie.
Een groep van 32 scheidde zich af en hierbij waren we met 4 man goed vertegenwoordigd. Koen
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Barbé, Steven Caethoven, Kurt Hovelijnck deden hun deel van het werk en bijvoorbeeld een 3de
plaats van Nico Eeckhout behoorde tot de mogelijkheden.
In volle finale raakte Nico voorop met de Italiaan Simone Cadamuro maar verderop kwamen 4
renners met onder meer Tom Boonen aansluiten. In het gepoker dat daarop volgde raakten
Cadamuro en Boonen voorop. Nico spurtte naar de 5de plaats en voegt daarmee nog een mooie
ereplaats toe aan de knappe resultaten van de voorbije weken.

Circuit de la Sarthe eindigt in de regen en barre koude
(08/04/2005)
Met 93 gingen ze vorige dinsdag van start in de Franse rittenwedstrijd Circuit de la Sarthe. Slechts
een kleine 30 daarvan haalden het einde. In de laatste rit kreeg het peloton te maken met barre
koude, regen en hagelbuien. Tom Stubbe was mee met een groepje van 6 dat maximum een 3-tal
minuten voorsprong verwierf. Het peloton kwam echter terug en ging erop en erover. Tom was
volledig verkleumd en onderkoeld en verdween uit de wedstrijd. In de 4 plaatselijke ronden bleek
Chavanel dan de sterkste, hij won de rit en het eindklassement. Pieter Mertens en Maarten Wijnants
reden tot het einde, ze werden ongeveer 18de en 19de.
Pieter had in vorige ritten tot tweemaal toe een derde plaats in een massaspurt behaald. In de rit van
gisteren deed hij dat bovendien nadat hij eerst mee in de aanval was gedurende 120 kilometer. Op
dat ogenblik was hij ook co-leider in het bergklassement. Na de Brabantse Pijl is dit de bevestiging
van zijn goede conditie.

De Ronde: niet het dagje van de ploeg en sterke Frederik
(04/04/2005)
De Ronde van Vlaanderen werd op indrukwekkende wijze gewonnen door Tom Boonen, terwijl onze
mannen niet hun beste dag kenden. Met uitzondering dan wel van Frederik Willems, onze sterkste
man in de Ronde werd enkel door pech uit koers geslagen.
Met nog zo’n 200 kilometer te gaan raakte een groep van 6 voorop. We hadden niemand mee en
samen met een andere renner trok Benny De Schrooder op zoek naar de vluchters. De twee kregen
de kloof echter niet dicht en Benny werd nog teruggeslagen door bandbreuken. Pech ook voor Kevin
Van Impe die door problemen met het schoenplaatje tot twee maal toe van schoeisel moest wisselen.
Kevin reed de wedstrijd wel uit, net als Wesley Van Der Linden en Pieter Ghyllebert die de zieke
Caethoven verving. Niko Eeckhout had niet de benen om een grote rol te spelen en verdween net als
Koen Barbé en Wesley Van Speybroeck vroegtijdig uit koers.
Diep ontgoocheld verdween in de aanloop naar de Koppenberg Frederik Willems uit koers. Frederik
had een goede 3-daagse van De Panne achter de rug, voelde zich sterk en was gemotiveerd. De
benen waren goed, zo getuigde ook verzorger Robert D’hont. In de volgwagen hadden ze Frederik
van de hele dag niet gezien, want hij koerste steeds in de voorste rijen en was aan de Koppenberg
zeker mee in de eerste groep die volgde na de vluchters. Een lekke band besliste er anders over. Om
Frederik terug op weg te helpen ging er veel kostbare tijd verloren en verder aandringen had geen
zin meer. De conditie is er dus wel en er komen nog mooie koersen...

Wijnants knap 3de in Hel Van Het Mergelland

(04/04/2005)

In Nederlands Limburg won de jarige Nico Sijmens op zaterdag 1 april de erg lastige "Hel van het
Mergelland", een wedstrijd van 1ste categorie die over een groot aantal hellingen in Limburg en in de
Voerstreek loopt. Twee jaar terug boekte onze ploeg hier nog een dubbelslag met Nico als 2de en
Wim Van Huffel als winnaar. Dit jaar eindigde neo-prof Maarten Wijnants knap 3de. Steven Kleynen
werd 7de. Het was een groep van 10 die voor de zege spurtte. Op 40 kilometer van het einde raakten
ze voorop.
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(31/03/2005)

Afgelopen nacht werd Steven Caethoven met hevige maag en darmklachten gehospitaliseerd. Nu al
staat vast dat hij niet kan starten in de Ronde van Vlaanderen. Steven wordt er vervangen door
Pieter Ghyllebert. Later kregen Benny De Schrooder en Koen Barbé met dezelfde klachten af te
rekenen maar we weten nog niet of hun deenlame aan de Ronde in gedrang komt. In de 3-daagse
van De Panne verschenen we vandaag met nog 5 renners aan de start.

3-Daagse De Panne: Eeckhout wint 2de rit (update)
(30/03/2005)
Niko Eeckhout heeft de 2de rit in de 3-daagse van De Panne gewonnen. In een massaspurt verraste
hij de specialisten. Rambo kwam vroeg op kop, ging indrukwekkend door en niemand kwam er nog
over.
Kort na de start van de rit trokken 4 renners op pad voor een
lange vlucht op. Doorheen regen en wind verwierven ze een
mooie voorsprong maar de sprintersploegen lieten niet begaan.
Met nog 11 kilometer te gaan kregen we een hergroepering en
vanaf dan bleef het tempo hoog. Zoals vooraf ook verwacht
kregen we dus een groepspurt. Niko was daarin sneller dan de
Australiër Allan Davis (Liberty Seguros), de Italiaan Luciano
Pagliarini en andere rasspurters. Gisteren won Niko nog de
pelotonspurt voor een verre ereplaats en in het voorlopig
puntenklassement komt hij zo terecht op de 2de plaats. Eén
week na zijn zege in Dwars door Vlaanderen weer een
prachtprestatie van Niko. Op onze foto-pagina staan intussen
enkele foto's van deze rit.

Verse wallpapers en foto's

(29/03/2005)

Voor de liefhebbers bevelen we graag een reeks van drie nieuwe wallpapers aan. Ze zijn van de hand
van An Wauters en je vindt ze terug in de fanzone op onze download-pagina. An volgde de Brabantse
Pijl in de volgwagen en haar impressies kan je lezen in het wegjournaal op haar wielersite.
Tenslotte voegden we ook 5 reeksen foto's toe, genomen tijdens de Brabantse Pijl en het WK op de
baan.

WK in LA: Gilmore en Keisse brons in ploegkoers

(28/03/2005)

Na het brons van Matthew Gilmore in de scratch was er nu ook brons in de ploegkoers voor opnieuw
Matthew en Iljo Keisse.
Iljo Keisse liet ons zelf vanuit LA weten hoe de koers verlopen was:
"Bijna in elke sprint pakten we punten. Het was een strijd tussen de
Nederlanders, de Russen en wij. Na 5 sprinten (halfweg) hadden we de
drie genoemde ploegen een gelijk aantal punten. Alles nog mogelijk
dus... Twee sprinten later stonden wij op de 2e plaats en hadden
Slippens-Stam 3 punten voor. Toen gingen de Engelsen (HaylesCavendish), zij hadden op dat moment nog geen punten. Wij waren de
enige ploeg die de achtervolging op gang brachten. De Nederlanders
verscholen zich in de buik van de groep. Enkele ronden later smakte
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Stam tegen de grond. Niks ergs maar de achtervolging viel volledig stil.
25 ronden te gaan sloten de Engelsen aan en was het goud weg. De strijd om zilver en brons was
echter nog niet gestreden. De Russen, Denen en Fransen konden mits winst in de laatste sprint ons
nog van het podium rijden. De Russen wonnen ook de laatste sprint maar gelukkig namen wij in deze
sprint ook nog één punt waardoor brons binnen was."
"Een opluchting, zowel voor Matt als voor mezelf. Maanden hebben we hiervoor gewerkt. Het podium
was ons doel en dat is gelukt. Een perfecte start als koppel, met het zicht op de 6-daagsen deze
winter."
De eindbalans van dit WK mag gezien worden: 2 keer podium met drie renners. In de ploegkoers
waren Iljo en Matthew vorig jaar 5e en nu 3de. Volgend jaar staat al vet ingeschreven in de agenda!

Brabantse Pijl en E3 Harelbeke

(28/03/2005)

In de 48e editie van de E3-Prijs Vlaanderen was Koen Barbé onze beste man. Eerst vonden we Tom
Stubbe terug in een kopgroep van 13. Achtervolgingswerk van Quickstep en Davitamon-Lotto en een
gesloten overweg zorgden echter voor een hergroepering vooraan op ongeveer 60 kilometer van het
einde. Doorheen de heuvelzone volgde een zware finale met Tom Boonen als overwinnaar in de
hoofdrol. Koen Barbé eindigde als 23ste in het peloton op 2’50”.
Een dag later in de Brabantse Pijl zagen we een knappe
koers van Pieter Mertens. Er werd weer snel gereden van bij
de start en in de grote ronde van ongeveer 100 kilometer
kwam er geen noemenswaardige ontsnapping tot stand. Met
de 1ste van 6 beklimmingen van de Alsemberg in het zicht
raakte Frederik Willems voorop met Jan Kuyckx en
Scheunman. Een 3-tal kilometer verder werden ze
ingerekend. Met nog 60 kilometer te gaan glipte Pieter
Mertens dan mee in een groep van 8. Naast onze Limburger
zaten Wim Van Huffel (Davitamon-Lotto), Kevin De Weert
(QuickStep) Hincapie, Lotz, Kroon, Joly en Gousev voorop.
Op 45 kilometer van het einde kunnen nog 7 renners
vooraan aansluiten: Vansummeren, Löwik, Nuyens, Merckx,
Capelle, Gerrans en wereldkampioen Freire. De wedstrijd
lag in zijn definitieve plooi, de winnaar zat vooraan. Met de
slotronde in zicht ging Freire nog aanvallen maar uiteindelijk
maakte hij het af in een spurt met 3. In volle finale moest
Pieter Mertens vooraan de rol lossen om beslag te leggen op een verdienstelijke 15de plaats.

Brons voor Matthew in LA

(27/03/2005)

Goed nieuws uit LA, Matthew Gilmore heeft net brons gepakt op het wereldkampioenschap scratch.
Winnaar werd de Deen Rasmussen voor Henderson (Nzl), de wereldkampioen van vorig jaar. Matt
dus derde na een gesloten wedstrijd waarin er slechts één aanval was. De Amerikaan Carney ging
solo met 11 ronden op de teller en leek het even te gaan halen maar Marvulli bracht de reactie op
gang. Spurt met de ganse bende, Matt op 4 ronden van het einde nog als 5e laatste wrikte zich door
de enige opening en sprintte zo naar de bronzen plak. Een serieuze opsteker want na de spelen van
Sidney stond Matt niet meer op het podium behalve in 6 daagsen en werledbekers.
Matthew en Iljo Keisse hebben er alletwee vertrouwen in voor de ploegkoers, deze bronzen plak geeft
natuurlijk nog een extra prikkel!

Niko Eeckhout wint Dwars door Vlaanderen

(23/03/2005)

Niko Eeckhout won woensdag de 60ste editie van Dwars door Vlaanderen. In een spurt versloeg hij
zeven medevluchters. Het is de 2de keer dat Niko als eerste eindigt in deze opener van de reeks
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typisch Vlaamse lenteklassiekers.
Tot 100 kilometer van het einde hielden onze mannen zich afzijdig. De
snelheid lag hoog en er kwam geen noemenswaardige vlucht tot stand.
Bij het begin van de bergzone gingen enkele renners aan de haal
waarop Benny De Schrooder in de reactie ging. Verderop reed Steven
Caethoven weg uit het peloton. Voorbij de Eikenberg, en met nog
minder dan 80 kilometer te gaan, was er 11 man weg met daarbij
behalve Benny en Steven ook Kevin Van Impe van onze ploeg. Toch liep
alles nog samen waarop Koen Barbé in de aanval trok. Op de Oude
Kwaremont pakten de eerste achtervolgers hem terug. Verderop viel het
peloton helemaal uiteen en kregen we een groep van 14 koplopers met
Niko Eeckhout. De andere renners waren Vierhouten, Mattan, Van
Petegem, Boonen, Nuyens, Hammond, Devolder, Hayman, Lotz,
Balducci, Farazijn, Burghardt en Cooke. Achter die 14 volgde een groep van een 12-tal renners en
hierbij hadden we weer Kevin Van Impe en Frederik Willems. Steven Kleynen zat in het peloton en
Wesley Van Speybroeck kwam in de problemen door een lekke band boven op de Eikeberg, een wel
erg slecht moment.
Op een kleine 20 kilometer van de finish, na een passage van de beklimming van de Holstraat, blijft
vooraan een groep van 9 man over. Niko is nog steeds op post en er volgt een spannende finale met
aanvallen van Hayman, Nuyens, en ook even Eeckhout die met Hayman meeglipte. De snelle Baden
Cooke was blijkbaar door zijn beste krachten heen en Niko won overtuigend de spurt. Zijn eerste
zege in 2005 is een hiermee feit.
Dit is een pracht van een zege voor de ploeg, een dagje van 100% ook want TV-kijkers kregen als
aperitief een samenvatting van de GP Dhaenens met Koen Barbé als overwinnaar.

Kenny Belaey sterkste van 300 in Frankrijk

(22/03/2005)

Kenny Belaey won afgelopen zondag een internationale Biketrial wedstrijd in het Franse Buthiers.
Liefts 300 deelnemers daagden op voor dit evenement, een record. Meer info hierover vind je op de
site van Kenny. Je vindt er ook heel wat info over de nieuwe Biketrial dvd "The Ambassadors" die
recent verscheen.
Een foto van het podium in Buthiers en ook van de zege van Koen Barbé in de GP Dhaenens vind je
op onze foto-pagina.

GP Rudy Dhaenens: eerste profzege voor Koen Barbé
(20/03/2005)
Koen Barbé boekte zondag 20 maart in de Grote Prijs Rudy Dhaenens zijn eerste profoverwinning. In
een sprint met 4 vloerde Koen onder meer supertalent Thomas Dekker. Koen zat samen met neoprof
Aron Huysmans in een kopgroep van 16.
Liefst 188 renners verschenen aan de start en daarbij zaten 7 ProTourploegen. Zij brachten heel wat goede renners aan de start die Parijs-Nice
of Tirreno Adriatico in de benen hadden. Bij een eerste ontsnapping die
slechts heel kort stand hield hadden we niemand mee maar bij de 16 die
in de 2de van 10 ronden aan haal gingen zaten we dus met 2 renners. De
belangrijkste ploegen hadden één of twee renners mee en de
samenwerking was goed. Naar het einde toe waren er aanvalspogingen
met daarbij uiteraard Ludo Dierckxsens maar niemand kreeg een
vrijgeleide.
Met nog 25 kilometer te gaan kregen we dan Koen vooraan samen met 3
medevluchters: Jeremy Hunt, Thomas Dekker en Jure Zrimsek. Koen won
overtuigend de lange spurt en kan zo een schitterende zege aan zijn
palmares toevoegen. Zeker met een Thomas Dekker op de 2de plaats, de
Nederlander is nog maar 20 maar is een supertalent en had Parijs-Nice in
de benen. Koen’s trainingsmakker Aron Huysmans, uiteraard ook de hele dag goed in de koers, werd
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mooi 13de.
Koen Barbé was 2 jaar geleden Belgisch kampioen bij de beloften maar zijn naam was voor velen een
verrassing. In de ploeg weten we echter beter. Koen is al van bij de start van dit seizoen heel goed.
Zo bijvoorbeeld vorige woensdag in Nokere waar hij de hele dag gewerkt had voor de ploeg.
Kilometerslang had hij in een achtervolging op kop gesleurd maar in de finale zat hij toch nog in de
eerste groep. Of in Bessèges en vooral de Ruta del Sol, waar Koen de spurten aantrok voor Niko
Eeckhout. In de Omloop het Volk cijferde Koen zich ook weg voor Niko die hij vooraan afzette voor de
spurt. Deze jongen weet waar hij mee bezig is, zo zegde sportdirecteur Walter Planckaert achteraf.
Hij luistert veel, is leergierig en kan leren uit fouten. Zo waren we bijvoorbeeld vorige week in
Kemzeke met heel de ploeg niet mee in een vlucht zodat de mannen 130 kilometer lang moesten
achtervolgen om uiteindelijk een 8ste plaats uit de brand te slepen. Vandaag deden we wel mee en
hadden we, met Aron en Koen 2 man in de beslissende vlucht. Het dan nog afwerken hier in het
Oost-Vlaamse Nevele, mijn eigen woonplaats bovendien, is schitterend natuurlijk.

Pelotonspurt in Cholet

(20/03/2005)

De Franse categorie 1 westrijd Cholet-Pays De Loire kende een snel verloop. Toch geraakte een
groep van 24 voorop en daarbij hadden we Jef Peeters en Maarten Wijnants. Op de voorlaatste
helling brak die groep in 2 stukken en bij de eerste 10 waren onze mannen niet mee. Het peloton zat
op 1 minuut van de koplopers en op dat ogenblik zijn we beginnen rijden voor de hergroepering. In
de spurt geraakte Benny De Schrooder echter totaal ingesloten.

Omloop van het Waasland: werken in de achtervolging
(13/03/2005)
Gorik Gardeyn (MrBookmaker-SportsTech) won in een spurt met vier de Omloop van het Waasland,
een wedstrijd van categorie 1.2 over een afstand van 188 kilometer. De vier waren halfweg koers
ontsnapt uit een eerste peloton van een 35-tal renners. Door een val lag het complete
deelnemersveld in verschillende groepen uiteen en vooraan hadden we op dat moment niemand mee.
Dat betekende dus werken voor onze mannen. Achter de vier kregen ze alles terug samen en ze
naderden de vluchters tot ongeveer 20 seconden. In de pelotonspurt werd Niko Eeckhout 4de, goed
voor de 8ste plaats in de uitslag. Wouter van Mechelen werd 14de.

Matthew, Iljo en Wouter naar WK piste

(09/03/2005)

Naast de zege van Caethoven was er nog heuglijk nieuws voor de ploeg. Michel Vaarten, bondscoach
van de baanwielrenners, gaf de namen vrij van de 3 pistiers die ons land zullen vertegenwoordigen
op de komende wereldkampioenschappen. Met Matthew Gilmore, Iljo Keisse en Wouter Van Mechelen
zijn dat dit jaar drie “Chocolade Jacques – T-Interim” renners. Matthew en Iljo vormen een duo in de
ploegkoers, Matthew rijdt ook nog de scratch en Wouter rijdt de puntenkoers. De
wereldkampioenschappen vinden plaats van 24 tot 27 maart in Los Angeles. Op maandag 14 maart
vertrekken onze mannen naar LA.

GP Wanzele: Caethoven volgt zichzelf op !

(09/03/2005)

De eerste zege van 2005 is binnen! Voor het 2de jaar op rij was Steven Caethoven de beste in de
openingswedstrijd van het Vlaamse kermisseizoen te Wanzele.
Omwille van de resem afgelaste wedstrijden van de laatste dagen kwam
er veel en mooi volk opdagen in de Oost-Vlaamse gemeente. Liefst 179
renners gingen een rugnummer afhalen en om 14 uur vertrokken die aan
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de 16 ronden over een totale afstand van 168 km.
Onze ploeg verscheen met 14 man aan de start. In de eerste wedstrijdhelft hadden we met Iljo
Keisse al een mannetje mee in een ontsnapping van 4. Vanaf dan trok Steven het laken naar zich
toe. Eerst was hij mee met een groepje van 7 maar de ontsnapping ging niet door. Later glipte hij
mee in een groep van 13 en met nog 5 ronden te gaan ging hij er alleen vandoor. Wat volgde was
een demonstratie van 4 ronden. Achter Steven volgden een groepje van 3 met daarbij David Boucher
en voor onze ploeg streekrenner Kevin Van Impe en Niko Eeckhout. Die 2 vervolledigden het podium
en maakten het feest voor de ploeg compleet.
Na een over de hele lijn geslaagd seizoen 2004 is voor Steven nu ook in 2005 de eerste zege binnen.
Van deze gelegenheid maken we graag gebruik om Stevens website voor te stellen, net deze week
klaar: www.stevencaethoven.be.

Van Der Linden, Peeters en ploegmaats goed in Murcia
(07/03/2005)
Goede prestaties van onze mannen in de Ronde van Murcia afgelopen week. Wesley Van Der Linden
pakte 3 ereplaatsen in massaspurten en Jef Peeters was op dreef in de koninginnerit. De
eindoverwinning ging naar de Spanjaard Koldo Gil van Liberty Seguros.
Vier ritten in lijn en een tijdrit stonden er op het programma. Drie van die ritten eindigden op een
spurt waarin Wesley zich telkens goed wist te plaatsen. Na een 4de en een 6de plaats kaapte de op 7
maart jarige Wesley in de slotrit mooi de 3de plaats mee. Alleen Danilo Hondo en Allan Davies,
mannen met Tour-ervaring, gingen Wesley vooraf. In het eindklassement voor de punten werd
Wesley 3de. In ritten met een selectiever parcours waar rasspurters vooraan niet standhouden kan
Wesley zo wel eens voor de zege gaan. De kamergenoot van Wesley, Steven Kleynen, was de man
die Wesley tegen de wind naar voor bracht in de finale en piloteerde voor de spurt. Steven wierp zich
op tot de wegkapitein, hij haalde een goed niveau en is op weg om weer de oude te worden, liet
sportdirecteur Heynderickx ons weten.
Even werd gevreesd dat de koninginnerit van zaterdag door het slechte weer zou onthoofd worden,
de slotklim van categorie 1 (Alto de Collado Bermejo, 1150 m.) was ondergesneeuwd. De dag zelf
kregen we gelukkig een temperatuur van 17 graden en de rit werd niet ingekort. Vanaf een hoogte
van 500 meter lag er sneeuw langs de weg die steeds goed berijdbaar bleef. Jef Peeters was nu onze
sterke man. In het wiel van mooi gezelschap zoals Brochard, Guerini en Leipheimer kon Jef mee tot
boven om als 11de te eindigen.
Pieter Mertens was ook sterk in de koninginnerit en knapte nuttig werk op maar dat laatste gold ook
voor onze andere renners in de wedstrijd. Frederik Veuchelen was gestart met conditionele
achterstand en werd naar het einde toe steeds beter. Idem voor Hovelijnck, hij had nog last van de
knie na een val in de Haribo-Classic maar die problemen zijn eveneens van de baan. Tom Stubbe
ging steeds mee in vroege ontsnappingen maar die droegen nooit ver. Maarten Wijnants tenslotte
toonde ook zijn talent voor dit werk.

Keisse en Gilmore reden Revolution 8 International Track GP
(03/03/2005)
In het Britse Manchester ging vorige zondag de 8ste manche van de Revolution Track Race Series
door, dat is een reeks pistemeetings waarmee de plaatselijke organisatoren het baanwielrennen een
nieuwe impuls geven. De eerste editie van het evenement ging door in 2003. Met een gebald maar
eigentijds en alternatief programma bieden de organisatoren het publiek een avond vol
wielerspektakel, compleet met bijhorende muziek en lichteffecten.
De Britse Manchester Velodrome is een mooie indoor 250-meter wielerbaan waar bijvoorbeeld Chris
Boardman in 1996 een werelduurrecord neerzette. Nu waren Matthew Gilmore en Iljo Keisse er van
de partij. Voorafgaand aan de Revolution-meeting was er een eresaluut voor afscheidnemend
meervoudig wereld- en olympisch kampioen sprint Jens Fiedler. Matthew en Iljo wonnen de
afvallingswedstrijd per ploeg en pakten ereplaatsen in andere nummers. Een reeks van 6 foto's vind
je op onze fotopagina. De laatste foto in de rij is een prachtige wallpaper van 1024x768.
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(03/03/2005)

Het zit onze mannen in België niet mee. Door het slechte weer werd woensdag de Memorial Samyn
Fayt-le-Franc afgelast en ook om deftig te trainen zijn de omstandigheden niet gunstig.
Zelfs in het Spaanse Murcia zijn de weersomstandigheden al een aantal dagen niet te best, al is er
daar beterschap op komst. Duitser Danilo Hondo (Gerolsteiner) won er de 2 eerste ritten. Wesley Van
Der Linden spurtte in de eerste rit mooi naar de 4de plaats. In de tijdrit was Jef Peeters onze beste
man op 2'11" van de winnaar.
We hebben een reeks foto's toegevoegd van de Omloop het Volk en Kuurne - Brussel - Kuurne, klik
hier voor de foto-pagina.

Seizoen ook gestart voor Kenny Belaey

(01/03/2005)

Met een indoorwedstrijd in het Duitse Saarbrucken is voor onze trialspecialist Kenny Belaey het
nieuwe seizoen van start gegaan. In de kwalificatiewedstrijd van zaterdag kaapte Kenny de eerste
plaats weg maar zondag liep het op de valreep mis. Deze wedstrijd was de eerste van Europese
beker en Kenny werd dus 2de.

Kevin Van Impe schitterend 2de in ijzig koude Kuurne-Bxl-Kuurne
(27/02/2005)
Kevin Van Impe finishte schitterend 2de in een ijzig koude Kuurne-Brussel-Kuurne. Met daarbovenop
opnieuw een 4de plaats voor Nico Eeckhout kunnen we terugblikken op een een fantastisch
openingsweekend voor onze continentale profploeg !!
Het werd een loodzware wedstrijd: energieverslindende temperaturen
onder 0, een striemende noordoostenwind en sneeuwbuien onderweg.
Op 7 kilometer van de finish kregen we op kop een groep van een man
of 15. Even verderop, op een moment dat de organisatie wat uit elkaar
viel, ging Kevin er vandoor. Alleen George Hincapie sloot aan en nam
over. Kevin voelde dat er serieus snee op zat bij de Amerikaan en de 2
gingen vol door. Ik had nog nooit zo'n finale gereden bij de profs,
hoorden we Kevin achteraf zeggen. De zoon van Frank en neef van
Lucien was tevreden met zijn 2de plaats, in de spurt was Hincapie
enkele lengten sneller. Bert Roesems strandde op een 10-tal seconden.
Kevin had zich de hele dag goed vooraan kunnen handhaven. Alleen op
het einde van de bergzone moest hij zich samen met Vierhouten even reppen om een kloof op een
eerste peloton weer dicht te rijden. In dat peloton kon hij verder de kat uit de boom kijken want Nico
Eeckhout zat mee in een kopgroep van aanvankelijk 10 renners. Die groep reed lange tijd met een
voorsprong van om en bij de 4 minuten. Na de bergzone waren de vluchters nog met 7: Nico zelf,
Vasseur, Hoste, Sentjens, Posthuma, Coenen en Van Hecke. Nico draaide soepel mee en was één van
de sterksten. Met zijn ervaring kon hij bovendien nog energie opsparen voor de finale en dat leverde
hem net als gisteren een 4de plaats op.
Voor zowel Nico als Kevin werd het dus een schitterend weekend. Beide renners kwamen begin dit
jaar bij onze ploeg terecht waar ze als sportdirecteur Walter Planckaert terugvonden. Kevin, een
veelwinner bij de jeugd, moet dit jaar zijn 24ste verjaardag nog vieren. Bij Chocolade Jacques – TInterim kan hij zijn carrière een nieuwe wending geven.

Steven Kleynen 8ste in Clasica de Almeria

(27/02/2005)
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In de Spaanse 1.1 wedstrijd Clasica de Almeria werd Steven Kleynen 8ste. Een opsteker voor Steven
die de voorbije weken door ziekte geplaagd was en antibiotica moest nemen. Geen al te beste
weersomstandigheden ook in Almeria. De renners reden er in de regen, de temperatuur bedroeg
nauwelijks 5 graden. Aanvankelijk was er een kopgroep van 19 met daarbij Maarten Wijnants en
Pieter Mertens. Na 50 kilometer hadden die 3 minuten voorsprong. In de finale trok het Iles Balearos
duo Gutierrez – Escobar het laken naar zich toe, ze legden beslag op de eerste 2 plaatsen. Kleynen
eindigde op iets meer dan 2 minuten, Pieter werd nog 29ste en Jef Peeters 51ste. Op de 52ste plaats
eindigde Frederik Veuchelen, we kregen ook bevestiging uit Spanje dat zijn knieperikelen definitief
tot het verleden behoren.

Tevreden gezichten na 4de stek Eeckhout in Omloop
(27/02/2005)
Niets dan tevreden gezichten bij onze ploeg na afloop van de Omloop het Volk. De 4de plaats van
Nico Eeckhout is prachtig. Samen met hem zaten Koen Barbé en Kevin Van Impe mee vooraan en die
2 zijn ook al een tijdje goed bezig.
Nico kon zich laten meedrijven in de bergzone en spurtte in een
omvangrijke groep mee voor de 2de plaats. Daarin moest hij alleen
Boonen en De Jongh laten voorgaan. Even voordien pakte een sterke
Nick Nuyens solo de zege. Mooi in de prijzen gereden vond Nico zelf
ook. Ik wist al dat ik goed zat na de koersen in het zuiden en dit erbij is
goed voor de moral, een opsteker voor wat nog komen moet. Pech was
er voor Frederik Willems. In een finale komt een lekke band steeds
ongelegen maar wanneer dat dan in de Omloop het Volk precies aan de
voet van de Molenberg gebeurd, de laatste helling, dan kan je het
helemaal schudden. Zonder die lekke band was Frederik zeker mee in
de hoofdmacht en hadden we 4 mannetjes vooraan, aldus een tevreden
Walter Planckaert.

Walter Planckaert: we spelen zeker mee in het openingsweekend
(24/02/2005)
Nogal wat renners blijven momenteel niet gespaard van ziekte maar onze mannen zijn allemaal klaar
voor de openingswedstrijd van de Belgische wielerkalender. De parcoursverkenning van dinsdag
hebben ze goed verteerd. Het waren vermoeiende kilometers in de ijzige koude maar na de hete
douche waren de renners blij dit gedaan te hebben. Van Impe, Barbé, Caethoven, Eeckhout en de
anderen, de mannen van Chocolade Jacques – T-Interim zullen zeker meespelen, aldus sportdirecteur
Walter Planckaert. Met deze weersomstandigheden verlies je wel 15% van je kwaliteiten maar dat
geldt voor iedereen, je zal ons zeker in beeld zien.
Een tweede ploeg vertrekt zaterdag naar Spanje voor de Clasica de Almeria en de Vuelta Ciclista a
Murcia. Hierbij Steven Kleynen die de voorbije dagen door ziekte antibiotica moest nemen. Daarnaast
is ook Frederik Veuchelen op post. Zijn knie-problemen zouden van de baan moeten zijn. Frederik
kon deze week probleemloos 3 dagen na mekaar een stevige duurtraining inbouwen en dat is een
goed teken.

Tour du Haut Var: Ghyllebert reed in de aanval

(19/02/2005)

In de Tour du Haut Var van zaterdag zat naast de aanvalslustige Franse renners ook Pieter Ghyllebert
een tijd lang tijd mee in het offensief. In de finale was Philippe Gilbert (La Française des Jeux) de
sterkste van 3. Op een 15-tal seconden volgde een eerste verbrokkelde groep met daarbij Jef Peeters
(15de) en Maarten Wijnants (19de). Ghyllebert, De Schrooder en Hovelijnck eindigden in de 2de
peloton. Aron Huysmans was ziek koerst dit weekend niet.
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Spurten in Spanje, wijziging selectie in Frankrijk

(17/02/2005)

Na 3 lastige ritten in de Spaanse rittenwedstrijd Ruta del Sol volgden nog 2 ritten die eindigden op
een massaspurt. Woensdag werd Van Der Linden daarin 9de, donderdag in de slotrit was Eeckhout
7de en Caethoven 8ste.
Bij onze mannen in Zuid-Frankrijk kreeg Frederik Willems af te rekenen met
spijsverteringsproblemen. Frederik zal niet starten in de Tour du Haut Var waar Aron Huysmans zijn
plaats inneemt. In de Classico Haribo neemt Frederik wel de start.

Goede prestaties in Ruta del Sol en Laigueglia

(15/02/2005)

In de Spaanse rittenwedstrijd Ruta del Sol kregen we vandaag al kort na de start een ontsnapping
van een zeer ruime groep. Kevin Van Impe en Niko Eeckhout waren mee, het peloton bevond zich op
meerdere minuten. Op de laatste klim van de dag, ongeveer 30 km. voor de finish, viel de kopgroep
uiteen. Kevin hield vooraan stand en eindigde knap 5de. Serge Baguet (Davitamon - Lotto) pakte zijn
2de ritzege.
In Laigueglia won Kim Kirchen. Twee groepjes van 4 zaten vooraan gevolgd door een eerste peloton.
Daarbij hadden we Jef Peeters en Maarten Wijnants. Al onze andere renners reden de wedstrijd
binnen tijd uit in een daaropvolgende groep maar zullen mogelijk niet in de uitslag opgenomen
worden.
In de Tour du Haut Var van volgende zaterdag zullen Kurt Hovelijnck en Pieter Ghyllebert aan de
start komen in de plaats van Aron Huysmans en Kenny Lisabeth die beiden reserve zullen zijn.

Toch nog knieproblemen voor Veuchelen

(13/02/2005)

Frederik Veuchelen moest door zijn knieproblemen toch nog forfait geven voor de rittenwedstrijd
Vuelta a Andalucia die vandaag van start ging. Hij werd er vervangen door Wesley Van Der Linden.
Verder werd ook de definitieve selectie voor de Trofeo Laigueglia van dinsdag gemaakt. De
Schrooder, Huysmans, Lisabeth, Mertens, Peeters, Stubbe, Wijnants en Willems komen aan de start.
Hovelijnck en Ghyllebert zijn reserve.

Gilmore derde in zesdaagse Kopenhagen

(09/02/2005)

Matthew Gilmore strandde aan de zijde van Marco Villa op de derde plaats in de zesdaagse van
Kopenhagen. De zege ging naar het Deense koppel Madsen-Piil. Na de vierde dag stonden Gilmore en
Villa aan de leiding. Die positie konden ze nog vasthouden tot aan het begin van de slotdag maar
uiteindelijk moesten ze dus vrede nemen met een derde plek. Ze eindigden in dezelfde ronde met
265 punten, dat waren er 27 minder dan het winnende duo.
Iljo Keisse plaatste zich samen met de Nederlander Peter Schep op de zevende plaats.

Naar Spanje en Frankrijk

(07/02/2005)

Op 13 februari brengen we een ploeg van 7 aan de start van de Spaanse Vuelta a Andalucia. Elf
andere renners (zie agenda) vertrekken naar het Zuid-franse Saint-Aygulf. Ze werken er van 12 tot
20 februari een oefenstage af, in combinatie met 3 wedstrijden. De definitieve selecties voor die
wedstrijden worden ter plaatse gemaakt.

http://www.jacques-vlaanderen.be/nl/news2005.php

9-1-2007

Chocolade Jacques - T-Interim - Capri Sonne 2005

pagina 33 van 39

Jef Peeters is volledig hersteld van zijn ziekte na de 1ste rit van de Ster van Bessèges. Frederik
Veuchelen moest eveneens de strijd staken tijdens die rittenwedstrijd. Oorzaak was een verkeerd
gepositioneerd schoenplaatje waardoor hij last kreeg aan de knie. Intussen zijn die problemen achter
de rug.

Niko Eeckhout 2 keer 4de in Ster Bessèges

(06/02/2005)

De 2 laatste ritten van de 35ste editie van de Ster Van Bessèges eindigden op een massaspurt.
Telkens wist Niko Eeckhout beslag te leggen op de 4de plaats. In de 2de rit was Niko al 5de. Geen
wijzigingen meer in het klassement waar Frederik Willems 15de werd.

Willems knap in 3de rit Bessèges

(04/02/2005)

Zonnig weertje vandaag in de Ster van Bessèges. De renners kregen 143 km voor de wielen
geschoven op een selectief parcours en van bij de start werd er gekoerst. Vier renners slaagden er
uiteindelijk in een lange ontsnapping tot stand te brengen terwijl achter hen het peloton
verbrokkelde. In volle finale kon de Duitse hardrijder Jens Voigt de vluchters passeren en het laken
naar zich toe trekken. Prachtige prestatie van Frederik Willems die stand hield in een eerste groep
van 20 die 51 seconden na Voigt spurtte voor de 2de plaats. In het klassement vinden we Frederik
nu terug op de 15de plaats maar dat slechts 8 op seconden van de 5de stek.

Van Speybroeck in ontsnapping, Caethoven en Van Mechelen top 10
(04/02/2005)
Laatste rit alweer van de Ronde van Qatar en onze mannen lieten zich opmerken vandaag. Na 10 km.
glipte Wesley Van Speybroeck mee in een ontsnapping van 4. De vluchters verwierven een
voorsprong van maximaal 5'10". Met nog 21 km. te gaan werden de vluchters ingerekend. We
stevenden af op een massaspurt waarin nu McEwen de snelste was. Na Usov en Boonen finishte
Caethoven 4de en Van Mechelen 6de.

Stand van zaken Qatar en Bessèges

(03/02/2005)

Alles verloopt naar wens in Qatar, al blijft het moeilijk koersen door de stevige wind. In de rit van
vandaag – donderdag – ging er meteen na de start een groep van 56 man vandoor. We hadden Tom
Stubbe, Benny De Schrooder en Wouter Van Mechelen mee, maar Wouter viel vooraan weg door een
lekke band. In het klassement schuift Tom op naar de 18de plaats.
Minder goed nieuws uit Bessèges waar een zieke Jef Peeters niet meer aan de start verscheen van de
2de rit. In de eerste rit spurtte Jef nog naar de 7de plaats. Het peloton keek toen wel op tegen een
achterstand van meer dan 5 minuten op 3 vluchters. In de 2de rit controleerde la Française des Jeux,
de ploeg van leider Freddy Bichot, de koers. Gaandeweg kregen ze daarbij de steun van de
sprintersploegen. In de massaspurt eindigde Niko Eeckhout knap 5de.

GP La Marseillaise en Qatar: wegvergissing en wind

(01/02/2005)

Dit jaar is de GP La Marseillaise opnieuw de eerste wegwedstrijd voor profs op het Europese
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vasteland. Van Six-Fours tot Gardanne kregen de renners 128 kilometer voor de wielen geschoven.
Het werd een problematische seizoenstart want de wedstrijd eindigde met een wegvergissing in volle
finale waar Philippe Gilbert en 'vorig jaar Vlaanderen' Wim Van Huffel het slachtoffer van werden.
Samen zaten ze toen voorop met 47 seconden boni en met minder dan 4 km. te gaan. De vluchters
werden ingerekend en in de verwarring ging de Deen Nicki Sörensen (CSC) met de zege lopen. Geen
Belgen in de top 10, Kevin Van Impe en Frederik Veuchelen haalden de top 20. Zij waren onze
vertegenwoordigers in een ruime kopgroep van 23. Slechts 29 renners bereikten de finish. In
dezelfde regio starten onze renners morgen in de Ster van Bessèges.
In Qatar waren ze al aan de 2de rit toe. Hier liet vooral neo-prof Tom Stubbe en ook Kurt Hovelijnck
zich opmerken. Beiden zaten na 28 km. in een groep van 6 die in de achtervolging ging op 3 eerder
ontsnapte renners. Er stond een stevige wind en achter de vluchters viel het peloton in verschillende
stukken uiteen. Na 114 km. wedstrijd kregen we vooraan een ruime groep met daarin wat overbleef
van de eerste vluchters en een eerste deel van het peloton. Voor de 2de dag op rij ging de zege naar
Tom Boonen terwijl onze Tom 18de eindigde.

Doha International GP te Qatar: Maarten Wijnants 15de
(30/01/2005)
Maarten Wijnants werd onze best geplaatste renner in de tweede editie van de Doha International
GP, een criterium 2 dagen voor de ronde van Qatar. Wesley Van Speybroeck (17de), Wouter Van
Mechelen (18de) en Steven Caethoven zaten ook in het voorste pak. Pieter Ghyllebert, hard gewerkt
voor de ploeg, reed de koers niet uit. Kurt Hovelijnck verscheen niet aan de start. Kurt werd
geplaagd door darmproblemen en braken maar zoals het er nu naar uit ziet zal hij morgen zeker
starten in de eerste rit van de Ronde Van Qatar.

Seizoen 2005 op gang geschoten met ploegvoorstelling te Meise
(25/01/2005)
Dinsdag 25 januari werd 'Chocolade Jacques - T-interim' editie 2005 aan de pers voorgesteld, een
voorstelling die in het teken stond van 'verandering'. Na jarenlange teampresentaties in domein
Alden Biesen koos het management dit jaar als locatie voor het al even prachtig kasteel van
Boechout in de nationale plantentuin te Meise. Daarnaast kwam er een andere hoofdsponsor en
veranderde de naam. Verder is er een nieuwe general manager en een bijkomende sportdirecteur, en
er werden 9 renners waaronder een nieuwe wegkapitein toegevoegd aan de bestaande groep. Eén
belangrijk element werd echter behouden, namelijk de missie van de ploeg sinds 1994, zijnde het
opleiden van beloftevolle jongeren met het oog op een plaatsje bij de top lees verder het volledige
verslag, toespraak door minister-president Yves Leterme, voorbeschouwing bij seizoen 2005 door
Fons Leroy en 15 foto's.

Nummer 3 voor Van Der Linden in Spanje

(23/01/2005)

Wesley Van Der Linden won vandaag - zondag 23 januari - zijn 3de cross. Opnieuw in Spanje was
Wesley nu de sterkste in de categorie 2 cross Ispaster-Premundial. Wesley haalde het weerom met
ruime voorsprong.

Tweede Spaanse cross-zege voor Van Der Linden

(22/01/2005)

Wesley Van Der Linden boekte zaterdag 22 januari zijn 2de cross-zege van het seizoen. Onze 2de
jaarsprof haalde het in het Spaanse Idiazabal op een lastige omloop vlot en met ruime voorsprong op
de Fransman Loïc Herbreteau en de Spanjaard José Antonio Diez Arriola. De Carrera Internacional
Idiazabal is een cross van 2de categorie. Op 6 januari was Wesley ook al de beste in een Spaanse
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cross. In het Belgisch Kampioenschap te Wachtebeke moest hij de strijd staken wegens rugpijn.

Pittige training - eerste foto's

(21/01/2005)

Afgelopen donderdag hielden onze renners die niet in het buitenland verbleven een laatste maar
pittige gezamelijke training. Op een selectief parcours en in de stevige wind reed de groep 180
kilometer doorheen de Vlaamse Ardennen. Volgende dinsdag is er de ploegvoorstelling en 1 dag later
is er al het vertrek naar Qatar.
Intussen konden we op de foto-pagina een eerste reeks toevoegen, 3 foto's van de 6-daagse van
Bremen en het BK cyclocross.

Keisse op podium in Bremen, Gilmore herstelt goed

(20/01/2005)

In de 41ste Zesdaagse van Bremen finishte Iljo Keisse aan de zijde van de Italiaan Marco Villa knap
als derde op drie ronden van de winnaars Andreas Beikirch en Robert Bartko. Iljo en Marco scoorden
bovendien het grootste aantal punten. Nu volgt een korte rustperiode en op 27 januari zal Iljo aan de
zijde van Matthew Gilmore starten in de zesdaagse van Berlijn. Matthew liep bij een val in Bremen
een barst op aan de ruggenwervel maar herstelt goed. Hij komt echter nog niet in actie in Stuttgart.

6-daagse van Bremen: Matthew out na val

(14/01/2005)

Het zit Matthew Gilmore niet mee in zijn 6-daagse winter 2004/2005. In de Gentse six moest hij op
de slotdag afhaken wegens ziekte en voor de eerste 6-daagse van het nieuwe jaar werd hij
gekoppeld aan Mc Grory maar die raakte maar niet op dreef. Vast besloten om het tij te doen keren
startte Matthew donderdagavond in de 6-daagse van Bremen aan de zijde van Andreas Kappes.
Vroeg in de ploegkoers kwam Matthew ten val. Later op de avond zat hij al weer op de fiets maar
later onderzoek bracht een barst in een ruggenwervel aan het licht. Matthew maakte een slechte
nacht door en neemt geen verdere risico’s meer, hij zakt terug af naar Gent en gaat maandag naar
het UZ te Gent voor verdere controle.
Intussen blijft Iljo Keisse verder gaan op zijn elan van de laatste weken. Na de 1ste nacht staat hij op
de 2de plaats in dezelfde ronde als de leiders.

Iljo Keisse imponeert in 6-daagse Rotterdam

(13/01/2005)

Van 6 tot 11 januari werd er weer een Zesdaagse gereden in Ahoy' Rotterdam en dat was 17 jaar
geleden. Het Nederlandse duo Slippens-Stam sloot de zesdaagse zegevierend af terwijl kersvers prof
Iljo Keisse samen met de Zwitser Franco Marvulli tot de uitblinkers behoorde.
Op de 2de dag won het duo Keisse/Marvulli, luid aangemoedigd door uit Vlaanderen overgekomen
fans, de ploegkoers. Ze namen zelfs even de leiding in het klassement en aan het einde van die dag
stonden ze 2de. Van dan af behoorde een podiumplaats tot de mogelijkheden. Na 5 dagen stond het
duo op de 3de plaats. De laatste dag bood spannend spektakel met voor Slippens en Stam de
gekende afloop. Met de 4de plaats stonden Keisse en Marvulli uiteindelijk naast het podium maar hoe
dan ook was dit een schitterende week voor de jonge Belg. Matthew Gilmore eindigde aan de zijde
van Scott McGrory zevende en zakte onmiddellijk af naar Bremen waar hij donderdag 13 januari in
de 6-daagse een duo vormt met Andreas Kappes. Iljo zal in Bremen een duo vormen met Marco Villa.
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WB baan: 2de plaats voor Wouter
(13/01/2005)
Samen met Kenny De Ketele behaalde Wouter Van Mechelen afgelopen weekend mooie 2de plaats in
de ploegkoers tijdens de wereldbekerwedstrijd te Manchester. Hierdoor kan België alvast een duo
afvaardigen naar het WK ploegkoers. Het WK op de baan gaat door van 24 tot 27 maart in Los
Angeles, USA. In de puntenkoers werd Wouter 14de.

Wesley Van der Linden wint cross te Guipuzcoa, Spanje
(06/01/2005)
Wesley Van der Linden won vandaag 6 januari de categorie 2 cross "Premio Asteasu de Ciclo-cross"
in het Spaanse Guipuzcoa.
Pas eind november dook de voormalige Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften voor het eerst
dit seizoen het veld in. Wesley wil zo het crossen onderhouden want hij koos volop voor een
wegcarrière. Wesley reed een 4-tal crossen en boekt nu dus eerste profwinst. Volgend weekend start
Wesley ook in het Belgisch kampioenschap. Ambitie heeft Wesley niet, hij werkte samen met onze
andere renners een trainingsprogramma af in functie van het komende wegseizoen. Koersen op de
weg, en dan vooral in het hooggebergte, is zijn grote liefde.

Op naar 2005 !

(30/12/2004)

Aan alle supporters en wielerliefhebbers de beste wensen voor het jaar 2005 vanwege Chocolade
Jacques - T-Interim - Capri Sonne.
Sinds kort hebben we onze nieuwe domeinnaam http://www.jacques-t-interim.be in gebruik
genomen. We werken tevens aan een nieuwe website, daarover meer in de loop van januari 2005.

Foto's stage te Ieper

(30/12/2004)

Van maandag 6 tot woensdag 8 december trokken de renners van Jacques / T-Interim editie 2005
voor een stage naar het Novotel te Ieper. Zoals reeds in een vorig bericht vermeld kreeg de groep
daar bezoek van Vlaams minister-president Yves Leterme. Hier volgen 2 foto's van dit bezoek.
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(27/12/2004)

Na het afhaken van Paul Van Hyfte werd Tom Stubbe aangeworven als 23ste renner van de
wielerploeg Chocolade Jacques - T Interim. De renner werd voor een periode van 2 jaar
aangeworven.
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(19/12/2004)

Tijdens de groepstraining van donderdag 16 december bereikte ons het verrassende nieuws dat Paul
Van Hyfte met onmiddellijke ingang een punt zet achter zijn loopbaan als professioneel wielrenner.
Pol debuteerde in 1994 als prof bij onze ploeg en neemt nu ook afscheid van het actieve wielrennen
vanuit de ploeg.
Tussenin kende Pol een geslaagde loopbaan in dienst van
Lotto en CSC. Hij won de Schaal Sels te Merksem (2001),
het Kampioenschap van Vlaanderen te Koolskamp (2001)
en de Tritsaertprijs te Zottegem maar was vooral een trouw
en gewaardeerd helper. Pol heeft zich veel weggecijferd
voor beschermde pionnen zoals Tchmil en Jalabert. In zijn
jaren bij Lotto en CSC reed hij in totaal 6 keer de Tour en 1
keer de Vuelta uit. In 2002 leverde Pol ruimschoots zijn
bijdrage aan een voor CSC sportief geslaagde Tour. Hij
deelde er zelfs de kamer met Jalabert en was in de
ploegentijdrit één van de besten bij de rood-witten. Door
zijn ervaring was hij in de bergritten van de Tour van 2001
en 2002 de zogenoemde buschauffeur van het peloton. En
ja, in de Tour van 2001 was er natuurlijk die passage in zijn
thuisgemeente Ertvelde, breed zwaaiend, big smile, een enorm moment van glorie die de Franse
sportkrant L’Equipe inspireerde tot een mooi stukje proza.
2004 was een moeilijk seizoen voor Pol. In de E3 Prijs van Harelbeke kwam hij zwaar ten val met een
breuk aan de linker-elleboog tot gevolg. De Vlaamse voorjaarswedstrijden gingen zo aan hem voorbij
en in mei verscheen Pol terug in competitie. Hij behaalde een 2de plaats in het eindklassement van
de Ster Elektrotoer en de 5de plaats in de Tour de la Région Wallonne maar begin september sloeg
het noodlot opnieuw toe. Bij een valpartij op training liep hij een heupbreuk op en dat betekende
meteen het einde van het seizoen. Er volgde een pijnlijke operatie waarbij ook een pees genaaid
moest worden en een moeilijke revalidatie. Sindsdien was Pol een stuk motivatie kwijt. Pol die in het
verleden al een rijbewijs C behaalde kreeg dan een aanbod voor een job bij een bouwbedrijf en nam
daarop de beslissing om te stoppen als renner.
In 2005 kon Paul als wegkapitein nog heel wat ervaring delen met onze jeugd. Paul is bijna altijd als
eerste klaar om te trainen, is ontzettend motiverend voor de anderen, bregt sfeer in de ploeg maar is
ook een patron op de fiets. Paul besliste er nu anders over. Jammer, dat wel, maar we respecteren
zijn besluit en wensen hem het allerbeste in het 'gewone' leven.

Stage te Ieper: minister-president en Merckxist Yves Leterme op
bezoek (08/12/2004)
Van maandag 6 tot woensdag 8 december trokken de renners van Jacques / T-Interim editie 2005
voor een stage naar het Novotel te Ieper.
Nieuwkomers en blijvers kregen zo de kans mekaar te leren kennen, al vinden velen hier weer ouden
bekenden van bij de jeugdcategoriën terug. Maandagavond kreeg de groep bezoek van Vlaams
minister-president en Merckxist Yves Leterme. Recent stelde deze nog dat in politieke topmomenten
een praatje over wielrennen onder de politici voor ontspanning zorgt. Yves Leterme doet echter meer
dan dat, hij is een echte kenner en nam ondanks zijn drukke agenda de tijd om met alle renners
kennis te maken.
Overdag waren er ritten op de weg tot 3 uur en momenten van krachttraining. Alle wegrenners
waren op post. In 2005 zullen volgende renners deel uit maken van Jacques / T-Interim: Barbé Koen,
Caethoven Steven, Daelmans Arne, De Schrooder Benny, Eeckhout Nico, Gilmore Matthew,
Ghyllebert Pieter, Hovelynck Kurt, Huysmans Aron, Keisse Iljo, Kleynen Steven, Lisabeth Kenny,
Mertens Pieter, Peeters Jef, Van der Linden Wesley, Van Hyfte Paul, Van Impe Kevin, Van Mechelen
Wouter, Van Speybroeck Wesley, Veuchelen Frederik, Wijnants Maarten en Willems Frederik.
Tenslotte blijft ook biketrial-kampioen Kenny Belaey met de ploeg verbonden.
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“Chocolade Jacques – T-Interim” vanaf 2005 !
(20/10/2004)
Onder de nieuwe naam “Chocolade Jacques – T-Interim” gaat onze ploeg de volgende 2 seizoenen
verder in het wielerpeloton. Op een persbijeenkomst te Brussel gaven Christophe Sercu, Fons Leroy
en Eddy Merckx toelichting bij de wijzigingen.
De filosofie van de ploeg, die 21 renners zal omvatten, blijft het opleiden van jonge renners. De 16
renners die nog onder contract waren bij Vlaanderen voor 2005 behoren in elk geval nog tot de
ploeg.
Klik hier om de integrale tekst van deze persbijeenkomst te downloaden.
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