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 The revival of the 6-Days in Zurich    (29/12/2006) 

Gisterenavond begonnen 14 ploegen aan de zesdaagse van Zurich, een wedstrijd die sinds 2001 niet 
meer plaatsvond. Voor sommige zesdaagserenners is dit de start van een zesdaagsemarathon van 
liefst 7 opeenvolgende wedstrijden met telkens 1 dag tussen voor de verplaatsing. Zondagavond 
zullen de renners bijna 2007 inrijden, de koers wordt geneutraliseerd een kwartiertje voor 12. Na dag 
in in Zurich prijken Fulst /Lampater aan de leiding. Iljo met Robert Bartko volgt op de 2de stek. 

   

 

 Kort: Keisse - Van der Linden - training    (27/12/2006) 

Iljo Keisse nam op 2de Kerstdag in Dortmund deel aan de traditionele Grosser Weihnachtspreis 
Dortmund. Hij startte aan de zijde van Bruno Risi, Danny Stam en Petr Lazar in het "Omnium der 
Asse". De 4 werden 2de, winnaars werden Robert Bartko, Guido Fulst, Sebastian Frey en Erik Zabel. 
 
Wesley Van der Linden nam woensdag nog eens deel aan een cross te Torhout. Omdat hij deze 
winter nog geen punten behaalde moest hij op de laatste rij starten zodat hij in ongeveer 45ste 
positie het veld ik dook. Na een lange achtervolging kon na 2 ronden zowaar bij de kop van de 
wedstrijd aansluiten en er zich verder handhaven. Wesley spurtte mee voor de 6de plaats en werd 
uiteindelijk 9de op 23 seconden van winnaar Vanthourenhout, een prachtige prestatie. 
 
De groepstraining van de wegrenners voor morgen donderdag is afgelast. Het gevaar is te groot voor 
ijsregen morgenvoormiddag, er wprde, geen risico's meer genomen, zo dicht bij het vertrek naar 
Australië. 

   

 

 Dimitri De Fauw Belgisch kampioen omnium    (24/12/2006) 

Dimitri De Fauw werd zaterdag Belgisch kampioen omnium. De wedstrijd over 5 onderdelen werd 
gereden op de piste aan de Blaarmeersen te Gent, het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Dimitri 
won 2 van de 5 onderdelen, nl. de 200 en de 1000 meter. In de puntenkoers werd hij 2de, in de 
achtervolging 4de en in de scratch 5de. Steven Schets (2de) en Kenny De Ketele (3de) 
vervolledigden het podium. Iljo Keisse werd 4de in de eindstand. Deze zege in Dimitri’s eerste 
wedstrijd sinds de zesdaagse van Gent is een welkome opsteker voor onze Gentenaar. 

   

 

 Voorbereiding seizoen 2007 op kruissnelheid    (23/12/2006) 

De voorbereiding van onze ploeg op het wegseizoen 2007 is in volle gang. Afgelopen week waren er 
2 groepstrainingen. Dinsdag ging dat over 150 vlakke kilometers vanwege te veel mist in de Vlaamse 
Ardennen, maar donderdag was er een pittige training over 142 kilometer in de heuvelzone.  
 
Na de 2 laatste groepstrainingen van volgende week vertrekken op 3 januari 8 renners naar Adelaide, 
Australië. Na 13 dagen van aanpassing en training ginder nemen zij deel aan de Tour Down Under 
(16-21 januari 2007). Op 24 januari keren ze weer naar België. De overige wegrenners vertrekken op 
9 januari naar Calpe (Spanje) voor een trainingsstage tot 19 januari. 

   

 

 Nieuwe site voor Kenny Lisabeth    (22/12/2006) 
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Intussen heeft Kenny Lisabeth een totaal vernieuwde versie van zijn site online. Je vind er verslagen, 
Kenny's dagboek, bio, foto's, links enz., meer info op http://www.kennylisabeth.be. 

   

 

 Piste: Wereldbekermanche te Moskou    (18/12/2006) 

Het drama in Gent zindert nog na, maar een aantal van onze pistiers reden al weer wedstrijden of 
staan op het punt om de competitie te hervatten. Iljo Keisse bijvoorbeeld nam begin december na 
een weekje trainen in Mallorca, deel aan de 15de manche van de Revolution Tracks te Manchester. 
Met Marco Villa won hij er de ploegafvalling en werd hij 4de in de koppeltijdrit. Er stond ook een 
ploegkoers over 80 ronden (20 km.) op het programma, omgedoopt tot de “Memorial Isaac Galvez”. 
Iljo en Marco werden 2de na Wiggins-Marvulli.  
 
Afgelopen weekend was Iljo geselecteerd voor de wereldbekermanche in Moskou. Hoewel een beetje 
ziek, werd hij zaterdag 6de in de puntenkoers en samen met Kenny De Ketele zondag 5de in de 
ploegkoers. Op 28 december in Zurich staat de eerstvolgende zesdaagse op het programma en 
daarna volgen Rotterdam en Bremen. Iljo zal er telkens rijden aan de zijde van de Duitser Robert 
Bartko. Matthew Gilmore – ook hij trainde een weekje in Mallorca - werkt verder aan zijn 
heroptreden, gepland op 18 januari in Stuttgart. 

   

 

 Cyclocross: Wesley Van der Linden 6de in Asteasu    (08/12/2006) 

Een tijdje geleden kondigde Wesley Van der Linden aan dat hij deze winter een aantal veldritten zou 
rijden. Woensdag 6 december was het zo ver, in het Spaanse Asteasu werd hij 6de in een cross van 
tweede categorie. Wesley was bij de beloften tweevoudig Belgisch kampioen en vice-wereldkampioen 
en keert na 2 jaar afwezigheid terug naar zijn oude liefde. Tot het eind van dit winterseizoen zal hij 
crossen rijden, zo kan hij voeling houden met deze discipline, maar nadien volgt dan weer de 
wegcompetitie. 

   

 

 Website Tom Stubbe online    (04/12/2006) 

Sinds kort heeft Tom Stubbe zijn website in cyberspace. De site werd gemaakt door vriendin Yoni 
Peeters en zal naast klassiekers zoals nieuws, bio, foto's, uitslagen en gastenboek ook een dagboek 
bevatten. Meer info op http://www.tomstubbe.be. 

   

 

 Steun en rust voor Dimitri De Fauw    (01/12/2006) 

Dimitri De Fauw en met hem de hele zesdaagsewereld zijn één week na de feiten nog zwaar 
aangedaan door de tragische gebeurtenissen tijdens de Gentse zesdaagse. De wedstrijd werd 
stopgezet nadat de Spaanse pistier Isaac Galvez tijdens de 2de ploegkoers ten val kwam en 
overleed. Wat voor Dimi, Iljo, vele Gentenaars en wielerliefhebbers een wielerfeest had moeten 
worden eindigde in een drama. Dimi raakte betrokken in de valpartij maar er treft hem geen enkele 
schuld en daar waren en zijn alle betrokkenen en waarnemers het unaniem over eens. Dimi heeft een 
zware mentale klap te verwerken. De voorbije dagen kreeg hij al massa’s steun, uiteraard vanuit zijn 
persoonlijke omgeving maar ook van supporters via mail en vele berichtjes in het gastenboek van 
zijn website. Na een periode van rust die hij de media gevraagd had, sprak hij gisteren voor het eerst 
de pers toe. Hij bezocht ook al het Kuipke waar hij bloemen neerlegde en een rouwkrans ging mee 
naar Spanje. Dimi zal zijn job als renner terug opnemen. Ze zeggen dat tijd heelt. Terwijl de klok 
daarmee bezig is kan Dimi vanuit de ploeg rekenen op de nodige steun en rust. 
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 De Ketele en Schets bij de ploeg vanaf 1 mei 
2007    (28/11/2006) 

Kenny De Ketele en Steve Schets worden op 1 mei 2007 prof bij onze ploeg. Het talentrijke pisteduo 
komt over van "Bodysol - Win For Life - Jong Vlaanderen". Vanaf 1 mei zal “Chocolade Jacques – 
Topsport Vlaanderen” dus vijf pistiers onder contract hebben. Naast de nieuwkomers zijn dat 
Matthew Gilmore, Iljo Keisse en Dimitri De Fauw. 

   

 

 Zesdaagse van Gent: tragisch einde    (26/11/2006) 

De Zesdaagse van Gent werd zaterdagnacht stopgezet nadat de Spanjaard Isaac Galvez tijdens de 
2de ploegkoers ten val kwam en overleed. Galvez, tweevoudig wereldkampioen ploegkoers, kwam 
terecht tegen de balustrade aan de buitenkant van de piste, hulp kon niet meer baten. Onze 
gedachten en respect gaan naar de familie en vrienden van Isaac Galvez, zijn collega-renners en 
verzorgers en de orgainsatoren. 

   

 

 Zesdaagse Gent: Keisse/Bartko sinds 3de nacht terug op kop 
   (25/11/2006) 

Op het eind van nacht 3 stonden Iljo Keisse en Robert Bartko terug op kop in de zesdaagse van Gent 
en nu, een nachtje verder, is dat nog steeds zo. Risi/Lampater en Galves/Laneras staan in dezelfde 
ronde. Stam/Schep volgen op 1 rondje maar zullen snel een bonusronde nemen zodat Vooraan alles 
dus weer dicht bijeen komt. Dimitri De Fauw en Wouter Van Mechelen wonnen weer de tijdritten. 
Dimi kwam overigens ten val bij het begin van de 3de nacht maar gelukkig zonder veel erg. 

   

 

 Zesdaagse van Gent: Stam/Schep voorlopig op kop    (23/11/2006) 

Danny Stam en Peter Schep staan op kop na 2 nachten in de zesdaagse van Gent. Tot diep in de 2de 
nacht stonden Iljo Keisse en zijn Duitse teamgenoot Robert Bartko nog op kop maar toen de 
Nederlanders de kaap van honderd punten passerden en zo een bonusronde kregen kwamen ze 
meteen ook aan de leiding. Iljo met Bartko, Risi-Lampater en Galvez-Llaneras volgen op een ronde. 
Op 2 ronden volgen Marvulli-Aeschbach. Dimitri De Fauw en Wouter Van Mechelen volgen al op 11 
ronden maar scoorden in de nevennummers waaronder de tijdritten weer een pak punten. Van alle 
deelnemers doen op dat vlak alleen Keisse/Bartko beter. In de snelle ronde zat Dimitri tijdens de 2de 
nacht al eens zeer dicht bij het baanrecord. 

   

 

 Gentse Kuipke klaar voor 66ste zesdaagse van Vlaanderen 
   (21/11/2006) 

Vanavond in het Gentse Kuipke beginnen 13 duo's aan de 66ste zesdaagse van Vlaanderen. 
Organisator Patrick Sercu schuift onze Iljo Keisse met de Duitser Robert Bartko, de Zwitser Risi met 
Duitser Lampater, de Nederlanders Stam/Schep en de Spaanse wereldkampioenen ploegkoers 
Galvez/Llaneras naar voor als favorieten voor de zege. Vorig jaar was Iljo met Matthew Gilmore de 
sterkste combinatie maar om gekende redenen - een zware val in juli - kan Matthew niet starten. 
Vanuit onze ploeg vormen ook Wouter Van Mechelen en Dimitri De Fauw een duo, en aan Belgische 
zijde staan nog De Ketele/Schets en De Neef/Depoortere aan de start. Iljo Keisse is in elk geval klaar 
voor "zijn" zesdaagse. De conditie is goed, dat had hij in München al laten zien. We moeten wel 
afwachten hoe het Robert Bartko vergaat. De Duitser heeft de voorbije periode hard gewerkt maar 
zag zijn voorbereiding eerder gestoord door een val. 
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 Site van het jaar: stem voor An Wauters Wielersite    (16/11/2006) 

Vele bezoekers van deze site kennen ongetwijfeld ook de Wielersite van An Wauters, met tekeningen, 
wallpapers, verhalen enz. De site is een aanrader en dat is ook de redactie van het 
computermagazine Clickx opgevallen. Jaarlijks kiezen hun lezers in 3 categorieën de "Site van het 
jaar" en de site van An maakt deel uit van de 100 genomineerde sites in de categorie ‘Amateursites‘. 
 
We willen dan ook graag een oproep doen aan onze bezoekers: tot maandag 27 november kan je de 
site van An naar de kop van het peloton stemmen! Je kan zelf ook mooie prijzen winnen als je je 
stem uitbrengt. Je kan stemmen via www.sitevanhetjaar.be (eerst moet je verplicht een keuze 
maken in de categorie professionele sites, daarop kom je op de pagina amateursites). Alvast 
bedankt! 
 

  

   

 

 Zesdaagse van München: Zabel/Risi winnen, Keisse/Marvulli knap 
2de    (15/11/2006) 

Zesdaagse van München: Het dreamteam van de zesdaagse van München, Erik Zabel en Bruno Risi, 
heeft ook gewonnen. In de slotnacht ging het nog lang zij aan zij met Iljo Keisse en zijn Zwitserse 
ploegmaat Franco Marvulli maar uiteindelijk pakten ze nog een ronde. Derde, op twee rondes, 
werden de Nederlanders Danny Stam en Peter Schep. Iljo/Franco werden dus schitterend 2de, en ze 
waren op het eind nog lang in de running voor de zege. En de wetenschap dat Iljo in topvorm is telt 
ook, binnen een kleine week beginnen ze eraan in Gent! 

   

 

 Zesdaagse van München: 2 koppels in zelfde ronde met 284 
punten !    (14/11/2006) 

Iljo Keisse met Franco Marvulli en het 'dreamteam' Eric Zabel - Bruno Risi gaan ex-aequo de slotdag 
van de zesdaagse van München aanvatten. Beiden totaliseren 284 punten en stevenen af op nog een 
bonusronde. Op plaats 3 staan Stam/Schep met 219 punten. Voor de Nederlanders is een 
bonusronde dus nog ver af, de strijd voor de gele trui lijkt te gaan tussen de eerste 2 teams. 
Apotheose vannacht te volgen op http://www.sechstagerennen.info. 

   

 

 Zesdaagse van München: tweestrijd Zabel/Risi - Keisse/Marvulli? 
   (12/11/2006) 

De zesdaagse van München draait uit op een tweestrijd tussen Zabel/Risi en onze Iljo Keisse met 
ploegmaat Franco Marvulli. Zondag reden de koppels in de namiddag en zoals verwacht pakten Iljo 
en Franco met de punten snel hun bonusronde maar dat was slechts het begin van een spectaculaire 
dag. In de 2de ploegkoers van de dag pakten ze de zege en nog een bonusronde zodat ze in het 
klassement nu terug op kop staan voor Zabel/Risi in dezelfde ronde. En in München krijg je dan de 
gele trui! De Nederlanders Stam/Schep en de Spanjaarden Llaneras/Galvez zitten ook terug in de 
race, beide koppels volgen op 1 ronde. Verdere koppels staan al op 3 ronden of meer. 
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 Zesdaagse van München: Iljo voorlopig 2de    (12/11/2006) 

Na 3 nachten staan Risi/Zabel stevig op kop in de zesdaagse van München. Iljo met ploegmaat 
Marvulli staan 2de en volgen op 2 ronden. Met 191 punten staat Iljo echter op een zucht van een 
nieuwe bonusronde zodat hij weer op 1 ronde van de leiders komt. Danny Stam/Peter Schep staan 
3de op 3 ronden. 

   

 

 Wegrenners starten voorbereiding op 2007    (10/11/2006) 

In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx kwamen onze wegrenners donderdag al een eerste keer 
samen met het oog op het nieuwe wielerseizoen. Onder leiding van de trainers, Ferdi Van den Haute 
en Koen Beekman, werd er wat gelopen en gesjot met de bal. Voor de nieuwkomers was dit - voor 
zover nog nodig - een gelegenheid tot eerste kennismaking. Met uitzondering van Iljo Keisse, actief 
in de zesdaagse van Munchen, was iedereen op post. Vanaf nu zal het snel gaan, want op 4 januari 
vertrekt een eerste delegatie al naar Autstralië voor de Tour Down Under. 

   

 

 Iljo meteen op dreef in Muchen    (10/11/2006) 

Iljo Keisse ging donderdagavond van start in de Zesdaagse van München. Ploegmaat van Iljo is nu de 
Zwitser Franco Marvulli. De topfavorieten zijn Erik Zabel/Bruno Risi, maar na de eerste nacht stonden 
Iljo en Marvulli op kop. Zij wonnen de eerste ploegkoers van de dag en Iljo toonde zo meteen aan 
goed genezen te zijn van zijn ziekte aan het eind van de zesdaagse van Dortmund. Andere favorieten 
in Munchen zijn Bartko-Beikirch, Stam-Schep en Llaneras- Galvez.  
 
Thuis in Gent werkt Matthew Gilmore intussen stapje voor stapje verder aan zijn terugkeer in de 
competitie. Hij fietst dagelijks zijn kilometers op de weg en zit nog steeds voor op schema. 

   

 

 Dortmund & Grenoble: zieke Iljo startte niet meer, Wouter en Dimi 
voorlopig 4de    (31/10/2006) 

Er is nog 1 dag te gaan in de zesdaagsen van Dortmund en Grenoble. Voor Iljo zit Dortmund er 
echter al op. Geveld door koorts en ademhalingsproblemen verscheen hij op dag 5 niet meer aan de 
start. In de stand stonden Iljo en Danny Stam 3de, Erik Zabel en Bruno Risi staan nog steeds aan de 
wedstrijd.Later deze maand staan de zesdaagsen van Munchen en Gent op het programma en die wil 
Iljo uiteraard niet in gevaar brengen.  
 
In Grenoble staan Wouter en Dimitri 4de op 2 ronden. De Nederlanders Mouris en Schep leiden. 

   

 

 Stand van zaken in Dortmund en Grenoble    (28/10/2006) 

Onze pistiers zijn momenteel op 2 plaatsen actief. Iljo Keisse rijdt aan de zijde van Nederlander 
Danny Stam de zesdaagse van Dortmund terwijl Wouter Van Mechelen en Dimitri De Fauw rondjes 
draaien in het Franse Grenoble. Twee nachten zitten er inmiddels op en onze mannen doen het goed. 
Wouter en Dimitri staan voorlopig derde op 1 ronde van de Denen Morkov/Rasmussen en Iljo staat 
voorlopig 2de op 1 ronde van Zabel/Risi. Opmerkelijke deelnemer in Grenoble is Paolo Bettini aan de 
zijde van Marco Villa. Zij staan 5de op 2 ronden. 
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 Zesdaagse van Amsterdam: Iljo Keisse moet in extremis van 
partner wisselen en wordt vierde    (22/10/2006) 

Pech voor Iljo’s ploegmaat Marco Villa zaterdagavond. Hij kwam in het publiek terecht en werd 
afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook Robert Bartko was bij de valpartij betrokken en moest de 
wedstrijd staken. Zo kwam het dat Iljo Keisse laat op de avond een nieuw koppel vormde met 
Andreas Beikirch.  
 
Jammer voor Iljo want de strafronde die het reglement aan nieuw gevormde koppels toekent, 
betekende meteen het zo goed als zekere verlies van een anders welverdiende podiumplaats. Winst 
in Amsterdam was er voor het Nederlandse duo Stam-Schep die het haalden voor Llaneras Galvez 
(Spanje) en Risi-Marvulli (Zwitserland). De Zwitsers eindigden net als Keisse-Beikirch op één ronde.  
 
Dimitri De Fauw en Wouter Van Mechelen werden negende op 19 ronden en verzamelden 277 punten 
dankzij sterke prestaties en verschillende overwinningen in de nevennummers. 

   

 

 Zesdaagse van Amsterdam: alle favorieten op een zakdoek – 
Matthew Gilmore zet door    (21/10/2006) 

Na vijf dagen blijft het spannend in Amsterdam. Iljo Keisse en Marco Villa moesten hun koppositie 
afstaan aan het Zwitserse duo Risi-Marvulli. Samen met hen staan ook nog Kappes-Beikirch in 
dezelfde ronde. We noteren amper één ronde achterstand voor Stam-Schep (die slechts 25 punten 
nodig hebben straks om een ronde terug te nemen) en Llaneras-Galvez. Kortom alle favorieten staan 
een zakdoek net voor de finale. De plaatsen op het podium zullen zwaarbevochten worden. 
 
Het duo Dimitri De Fauw en Wouter Van Mechelen richt zich vooral op de nevennummers. Na vijf 
dagen totaliseerden ze 218 punten en waren ze al goed voor winst in verschillende onderdelen. Dimi 
zorgt trouwens elke dag voor een eigen verslag op zijn site . 
 
Ook Matthew Gilmore dook op in Amsterdam. Als supporter voor Iljo en andere bekenden en 
misschien ook wel om te kijken waar hij binnenkort zelf weer wil staan. Een nieuwe update over zijn 
revalidatie kan je hier lezen. We onthouden dat hij alweer op de weg kan trainen en dat het deugd 
deed om de wind in het gezicht te voelen blazen. Matt zet dus door in zijn gekende stijl. 

   

 

 Zesdaagse van Amsterdam: Iljo en Marco op kop    (20/10/2006) 

Iljo Keisse heeft samen met Marco Villa aan het eind van de 4de dag terug de leiding genomen in de 
Zesdaagse van Amsterdam. Het duo stond ook al op kop na de 2de dag. De Zwitsers Bruno Risi en 
Franco Marvulli namen nadien over. Zij staan nu op 3, 2de staan Danny Stam en Peter Schep. 
Wouter Van Mechelen en Dimitri De Fauw staan voorlopig 10de, tijdens dag 3 en 4 boekten zij succes 
in enkele nevennummers zoals de scratch, een afvalkoers en een supersprint. 

   

 

 Putte-Kapellen einde van geslaagd wegseizoen voor Chocolade 
Jacques - Topsport Vlaanderen    (18/10/2006) 

Voor 40.000 toeschouwers werd Benny De Schrooder 2de in de sluitingsprijs Putte-Kapellen, laatste 
Belgische wegwedstrijd in 2007 en ook de laatste wegwedstrijd voor onze renners dit seizoen. Enkel 
Gorik Gardeyn (Unibet.com) ging Benny vooraf. Zeventien renners hadden bij het ingaan van de 
laatste ronde een voorsprong van twee minuten op het peloton. In de finale viel de groep van 17 
uiteen en zeven man spurtte voor de zege. Bij die zeven ook Jens Renders, afscheidnemend prof na 
een te korte carrière. Jens werd nog vierde, en voor het feit dat hij tot en met zijn laatste koers zo 
bleef doorgaan hebben we veel respect.  
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Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen kan met 29 zeges terugblikken op een super geslaagd 
seizoen. Groot aandeel daarin heeft Niko Eeckhout met 13 zeges waaronder de Belgische nationale 
titel. In de nationale zegestand gaat alleen Tom Boonen hem vooraf en in de internationale zegestand 
is Niko samen met Alessandro Petacchi 3de na Tom Boonen en Robbie McEwen. Niko werd ook 
eindwinnaar van de UCI Europe Tour. Belangrijke zeges waren er ook van Frederik Willems die 
helemaal klaar is voor de ProTour. Verder vergeten we ook niet de prestigieuze zege van Frederik 
Veuchelen in Dwars door Vlaanderen, en zeges van Wouter Van Mechelen, Steven Caethoven, Evert 
Verbist en anderen. Ook opmerkelijk, de 2de plaats van Benny De Schrooder in Putte-Kapellen is in 
totaal de 25ste 2de plaats dit jaar. 

   

 

 Vooruitblik 6-daagseseizoen 2006/2007    (13/10/2006) 

Het pisteseizoen is begonnen. De Zesdaagse van Maastricht beet eind september de spits af en 
intussen werd Iljo Keisse Europees kampioen achter de derney. Het belooft nog een lange en drukke 
winter te worden voor onze pistiers. 
 
Op een speciale piste-pagina geven we nog een voorbeschouwing bij het pisteseizoen 2006/2007 en 
verzamelden we links van alle zesdaagses, een pak zesdaagserenners en nog wat andere nuttige 
sites over baansport, klik hier voor de piste-pagina.  

   

 

 Niko Eeckhout eindwinnaar UCI Europe Tour !    (13/10/2006) 

Niko Eeckhout heeft de eindzege in de UCI Europe Tour op zak. De Giro Del Piemonte, een wedstrijd 
"buiten categorie" die gisteren (donderdag 12/10) gereden werd, was de laatste die meetelt voor het 
klassement van 2006. Sinds eind september stond Niko al terug op 1 maar de laatste dagen werd het 
zeer spannend. In de Giro Del Piemonte waren evenveel punten te verdienen als in bijvoorbeeld de 
Omloop Het Volk en een aantal concurrenten konden Niko tot op de laatste dag bedreigen. Spanning 
verzekerd dus, maar Danilo Hondo haalde gisteren geen top 15 en strandde op 21 punten van Niko. 
Eerste eindigen in dit klassement is nog maar eens een illustratie van het sterke en regelmatige 
seizoen dat Niko dit jaar afwerkte. In het ploegenklassement zijn de mannen van het Italiaanse 
Acque Sapone de winnaars. Chocolade Jadques - Topsport Vlaanderen eindigde 5de. De Europe Tour 
omvat 23 professionele continentale ploegen en een 90-tal continentale ploegen. Naast de Pro Tour 
met zijn ploegen, kalender en klassement heeft de UCI Europe Tour dus eveneens een individueel 
klassement en een eigen kalender.  
 
Niko kan nu afzakken naar het UCI ProTour Gala in het Italiaanse Cernobbio bij Como. Een 300-tal 
gasten (renners, ploegverantwoordelijken, organisatoren, sponsors, journalisten enz.) zullen er een 
ceremonie bijwonen ter ere van de winnaar van de Pro-Tour (Alejandro Valverde) en de winnaars van 
de Continentale rankings: UCI Europe Tour (dus Niko), UCI America Tour (José SERPA), UCI Oceania 
Tour (Gordon MCCAULEY), UCI Asia Tour (Ghader MIZBANI IRANAGH) en UCI Africa Tour (Jeremie 
OUEDRAOGO Rabaki). 
 

UCI Europe Tour, ranking 12.09.2006 
5: Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen, 1475 ptn.

place name ptn.

1 Niko Eeckhout 709

36 Frederik Willems 221

117 Jens Renders 130

159 Frederik Veuchelen 104

191 Evert Verbist 91

221 Wouter Van Mechelen 83

256 Steven Caethoven 70

pagina 7 van 66Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen 2006

9-1-2007http://www.jacques-vlaanderen.be/nl/news2006.php



 

   

 

 EK op de baan: Wouter en Dimi 8ste in ploegkoers    (13/10/2006) 

Op het EK op de baan in Kopenhagen eindigden Wouter Van Mechelen en Dimitri de Fauw 8ste in de 
finale van de ploegkoers. Winnaars waren de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli. Het zilver ging 
naar de Nederlanders 
Danny Stam en Peter Schep. 

   

 

 Iljo Keisse is Europeese kampioen derny    (12/10/2006) 

Iljo Keisse heeft op het EK op de piste in het Deense Ballerup-Copenhagen de gouden medaille 
behaald achter de derny. Met 50 meter achterstand werd de Nederlander Matthé Pronk (Unibet.com) 
2de. De Duitser Stefan Loffler (Team Sparkasse) vervolledigde het podium. Keisse, gegangmaakt 
door bondscoach Michel Vaarten, hield gedurende de hele race een strak tempo aan. 

   

 

 Kenny Belaey 2de in laatste werelbekerwedstrijd Biketrial 
   (11/10/2006) 

De 5de en laatste manche voor de wereldbeker biketrial vond plaats in het Spaanse Lorca. De 
Fransman Vincent Hermance werd opnieuw de winnaar, en stak uiteraard met winst in 4 van de 5 
manches ok het eindklassement op zak. Kenny werd 2de in Spanje en 2de in het eindklassement. 

   

 

 Contracten: Johan Coenen nieuw, Kenny Lisabeth 1 jaar langer 
   (09/10/2006) 

Team Manager Christophe Sercu kondigde vandaag aan dat Johan Coenen een contract tekende bij 
Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen voor 1 jaar en dat Kenny Lisabeth zijn contract met 1 jaar 
verlengde. Tevens maakte hij bekend dat het contract van Aron Huysmans niet meer wordt verlengd 

264 Nikolas Maes (stagiair) 67

297 Koen Barbé 60

303 Pieter Ghyllebert 58

326 Serge Pauwels 54

331 Wesley Van der Linden 53

340 Kenny De Haes 52

347 Iljo Keisse 51

369 Tom Stubbe 47

460 Kurt Hovelijnck 35

658 Maarten Wijnants 20

810 Kenny Lisabeth 13

829 Benny De Schrooder 12

1248 Dimitri De Fauw 3
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Johan Coenen, Limburger en geboren op 2 april 1979, reed al 5 seizoenen bij de profs. Hij reed 2 jaar 
bij Marlux en nadien was hij tot en met dit jaar actief bij Unibet.com. 

   

 

 Parijs-Tours : alleen Evert Verbist    (08/10/2006) 

Frédéric Guesdon (Française des Jeux) won in eigen land de 100e editie van Parijs-Tours. De 
Fransman versloeg Kurt-Asle Arvesen (CSC) in de sprint. Een eerste peloton volgde op 8 seconden. 
De twee bleven over uit een groep van 28 die al meteen na de start tot stand kwam. Ondanks de 
wind op kop werd er van bij de start zwaar gekoerst. In de achtervolging kwam een 2de groep van 
44 man tot stand, daarbij Evert Verbist. Het grote peloton verzeilde snel op ruime achterstand en 
verdween uit koers. Evert finishte uiteindelijk in een groepje van 10 op iets meer dan 9 minuten op 
de 52ste plaats. 

   

 

 Zele en Zwevezele: Glenn D'Hollander toont zich    (05/10/2006) 

Glenn D'Hollander toonde zich in de regionale wedstrijden van Zele (woensdag) en Zwevezele 
(donderdag). In Zele won Tom Boonen de spurt van een kopgroep van 5. Glenn D'Hollander was 5de. 
De vijf vluchters bleven over uit een groep van 20. Kurt Hovelijnck werd 8ste. In Zwevezele won 
Bobbie Traksel. Hier groeide een groep van oorspronkelijk 3 man, met alweer Glenn, uit tot een 
kopgroep van 28. In de finale gingen de Nederlanders Traksel en Hoogerland samen naar de meet. 
Niko Eeckhout werd later 5de. 
 
In Paris-Bourges was Jens Renders op de 16de plaats onze best geklasseerde renner. 

   

 

 Zesdaagse Maastricht: Risi/Marvulli winnen, Keisse/Villa 2de 
   (04/10/2006) 

Op de slotdag van de zesdaagse van Maastricht deden Danny Stam en Peter Schep in de laatste 
ploegkoers nog een poging om een ronde te nemen maar de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli 
lieten het Nederlandse duo niet begaan. Risi won dan ook nog de slotspurt en meteen ook de 
zesdaagse. Iljo Keisse en zijn Italiaanse ploegmaat Marco Villa eindigen 2de in het eindklassement, 
met 31 puntjes minder. Stam en Schep finishten 3de, eveneens in dezelfde ronde. Dimitri De Fauw 
eindigde aan de zijde van de Nieuw-Zeelander Nicholas Sanderson 11de op 20 ronden maar met 271 
punten scoorden ze op dat vlak wel hoog, slechts 4 koppels pakten meer punten. 

   

 

 Oostrozebeke: 13de zege voor Eeckhout    (02/10/2006) 

Niko won vandaag in een massasprint het criterium in Oostrozebeke. James Vanlandschoot en 
Sébastien Rosseler vulden mee het podium. Nadat een aanvalspoging van Niko met Kevin Van Impe 
mislukte zorgde onze ploeg ervoor de het peloton samen bleef en in de spurt werkte Niko weer netjes 
af. Onze nationale kampioen rijdt dit jaar nog 3 westrijden: Zele, Zwevezele en Parijs-Tours. Voor de 
ploeg is dit de 29ste zege, benieuwd of we de 30 zullen halen. 

   

 

 Contractverlengingen    (02/10/2006) 

Team Manager Christophe Sercu maakte vandaag bekend dat de contracten met Wesley Van Der 

pagina 9 van 66Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen 2006

9-1-2007http://www.jacques-vlaanderen.be/nl/news2006.php



Linden en Benny De Schrooder met één jaar verlengd werden. Beide renners zijn sinds 2004 bij onze 
ploeg. 

   

 

 Franco-Belge: Stubbe 9de in eindstand    (01/10/2006) 

De 4de rit van de Franco Belge eindigde net als de 2de op een massaspurt en telkens was de Duitser 
Heinrich Haussler (Gerolsteiner) aan het feest. Niko Eeckhout pakte de 4de plaats. Kevin Van Impe 
(QuickStep-Innergetic) is de eindwinnaar en Tom Stubbe werd in het klassement 9de. Frederik 
Veuchelen was in de slotrit mee in een ontsnapping van 8. Van die 8 werden de laatste 3 - Frederik 
nog steeds erbij - pas diep in de finale ingelopen. 

   

 

 Zesdaagse Maastricht: Iljo en Marco voorlopig 3de    (01/10/2006) 

Na 4 dagen staan de Nederlanders Peter Schep en Danny Stam aan de leiding in de Zesdaagse van 
Maastricht. Die positie namen ze tijdens de 3de nacht over van de Zwitsers Bruno Risi en Franco 
Marvulli, die nu 2de staan op 1 ronde. Iljo en Marco Villa staan 3de op 2 ronden, maar mits nog 4 
puntjes pakken ze opnieuw een bonusronde. 

   

 

 Franco-Belge: 3de rit voor Niko Eeckhout    (30/09/2006) 

Niko Eeckhout pikte vandaag zijn ritje in de Franco-Belge mee. De 3de en langste rit werd beslecht in 
een spurt met 3, Niko vloerde rasspurter Jaan Kirsipuu en Kevin Neirynck. Oospronkelijk was ook 
Michael Blanchy mee en na 15 kilometer wedstrijd waren de 4 al aan hun vlucht begonnen. De 
maximale voorsprong liep op tot meer dan 8 minuten zodat de Est Kirsipuu even virtueel leider was. 
In de finale kwam het peloton nog terug tot op 58 seconden terwijl er vooraan door iedereen werd 
aangevallen. Toch kregen we dus een spurt met het gekende gevolg. In het klassement blijft Kevin 
Van Impe de leider. Tom Stubbe staat 8ste op 36 seconden. Zondag is er de slotrit. 

   

 

 Eurozesdaagse Maastricht: Keisse/Villa voorlopig 2de 
   (30/09/2006) 

Na 2 nachten In de Eurozesdaagse van Maastricht leiden de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli 
met een ronde voorsprong. Iljo Keisse met Marco Villa volgen samen met Danny Stam en Peter 
Schep met 97 punten. Nog 3 puntjes en dan zullen beide koppels ook een bonusronde nemen zodat 
ze weer in dezelfde ronde staan als de leiders. De overige koppels staan al op 3 ronden en meer. 

   

 

 Jens Renders stopt met wielrennen    (29/09/2006) 

Na de sluitingsprijs Putte-Kapellen zet Jens Renders een punt achter zijn wielercarrière. Een 
hardnekkige blessure – sinds 2002 speelt een vernauwing in de ader van de linkerlies hem parten – 
doet hem deze moeilijke beslissing nemen. Pijn en verzuring in het linkerbeen hypothekeerden zijn 
prestaties, zodat hij de laatste maanden zijn programma beperkte tot ééndagskoersen. De prestaties 
in die wedstrijden waren nochtans schitterend, in de “UCI Europe Tour “ ranking is hij sinds eind 
september onze 3de beste renner, en dat maakt de beslissing dubbel zo moeilijk.  
 
In het voorjaar van 2005 onderging Jens al eens een operatie en de revalidatie nadien verliep goed. 
Finaal bleek er dan toch geen verbetering, en of een nieuwe operatie helpt kan niemand garanderen. 
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Jens was prof sinds 2004 en reed alleen dit jaar voor onze ploeg. Voor volgend jaar tekende zijn 
broer Sven een contract bij ons, maar de ééneiige tweeling zal dus nooit samen in een profploeg 
zitten.  
 
We wensen Jens veel moed en sterkte na deze noodgedwongen beslissing! 

   

 

 Franco-Belge: 1ste rit voor Kevin Van Impe    (29/09/2006) 

Kevin Van Impe (Quick.Step-Innergetic) won de eerste rit van de Franco-Belge. In de finale 
ontsnapte Kevin uit een groep van zeven. De Duitser Danilo Hondo versloeg Olivier Kaisen voor de 
2de plaats. Bij de 7 vluchters zat geen renner van onze ploeg. De 7 maakten vroeger in de wedstrijd 
deel uit van een groep van 29 en daarbij hadden we Tom Stubbe. Hij eindigde 8ste en staat in de 
stand op 33 seconden van de leider. Onze andere renners eindigden op 3 minuten en meer. 

   

 

 Drukke pistewinter start donderdag    (26/09/2006) 

Voor 2 van onze pistiers begint op donderdag 28 september het zesdaagseseizoen en dat is een 14-
tal dagen vroeger dan vorig jaar. Twee nieuwe 6-daagsen komen er bij en 1 van deze - de Euro 
Zesdaagse Maastricht - mag de spits afbijten. Tot een aantal jaren terug was het slecht gesteld met 
pistewedstrijden in Nederland maar de laatste jaren komt daar duidelijk verandering in. Er zijn 
talentrijke baanrenners zoals Robert Slippens, Danny Stam en wereldkampioen puntenkoers Peter 
Schep, maar nu dus ook al 3 zesdaagses op de kalender bij onze Noorderburen.  
 
Net als in Hasselt begin dit jaar wordt in Maastricht de snelle baan van Rotterdam geïnstalleerd. Bij 
de deelnemers uiteraard Iljo Keisse, hij zal rijden aan de zijde van Marco Villa. Dimitri De Fauw wordt 
gekoppeld aan de Australiër Nicolas Sanderson. Belangrijke koppels voor de eindzege zijn Stam-
Schep en Risi-Marvulli. Verder maken een aantal wegrenners hun opwachting in Maastricht: Bobbie 
Traksel, Max van Heeswijk en Niki Terpstra, winnaar van de koninginnerit van de Ronde Van België. 
Heel wat belangrijke pisiers zullen om uiteenlopende redenen nog niet aan de start verschijnen. Zo is 
Matthew Gilmore volop herstellende van zijn zware val deze zomer in de kermiskoers te Ninove. De 
genezing gaat de goede kant uit, Matthew mag voorzichtig fietsen op de hometrainer in de 
fitnesszaal. Robert Slippens is ook nog out door een zware val in de Schaal Sels. Wouter Van 
Mechelen is momenteel nog actief op de weg maar zal samen met Dimitri De Fauw deelnemen het EK 
ploegkoers in Kopenhagen op 11 en 12 oktober. Kortom, het wordt een drukke pistewinter! 

   

 

 Europe Tour: Niko weer op één !    (26/09/2006) 

In het individuele klassement van de UCI Europe Tour schoof Niko Eeckhout opnieuw op naar de 
eerste plaats zodat hij voor de resterende wedstrijden dit seizoen terug de witte leiderstrui te pakken 
heeft. De eindzege in de Europe Tour is nu wel heel dicht! In het ploegenklassement staan we terug 
op de vier maar slecht 2 puntjes verwijderd van de 3de, het Russische Omnibike Dynamo Moscow. 
De leiders bij de ploegen zijn de mannen van Acque Sapone. De Europe Tour omvat 23 professionele 
continentale ploegen en een 90-tal continentale ploegen. Naast de Pro Tour met zijn ploegen, 
kalender en klassement heeft de UCI Europe Tour eveneens een individueel klassement en een eigen 
kalender. 
 

UCI Europe Tour, ranking 25.09.2006 
4: Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen, 1435 ptn.

place name ptn.

1 Niko Eeckhout 668

35 Frederik Willems 221

111 Jens Renders 131
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 Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden: Hondo in de sprint 
   (26/09/2006) 

Niko Eeckhout werd vandaag 6de in de Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden, een wedstrijd van 
1ste categorie over 204 kilometer. We kregen weer een massasprint en de Duitser Danilo Hondo 
(Team Lamonta) was de snelste.  
 
Een ontsnapping van 9 met daarbij Benny De Schrooder en Kenny De Haes kleurde de wedstrijd 
maar in de zeven plaatselijke ronden te Kruibeke begon de jacht van het peloton en op 35 kilometer 
van het einde was alles te herdoen. We kregen nog wel uitvalspogingen maar telkens zonder succes. 

   

 

 Biketrial Worldcup #4: Kenny 3de    (25/09/2006) 

Gisteren won de Fransman Vincent Hermance in Buthiers-Seine et Marne (bij Parijs) de vierde 
manche van de Wereldbeker trial. Door deze overwinning scoorde hij genoeg wereldbekerpunten om 
meteen ook de eindzege op zak te steken. Onze wereldkampioen Kenny Belaey werd 3de en kan de 
opgelopen achterstand in de resterende manche niet meer goedmaken. Samen met de wedstrijd te 
Spa Francorchamps was dit de tofste en zwaarste, aldus Kenny, het parcours omvatte allemaal 
natuurlijke secties, rotsen enz. Kenny werd in de halve finale en in de finale 3de. 

   

 

 Ereplaatsen in Delta Profronde en Tienen, valpartijen in Stekene 
   (24/09/2006) 

De Nederlander Steven de Jongh (Quick.Step-Innergetic) won in eigen land de Delta Profronde. In 
een massaspurt versloeg hij de Italiaan Simone Cadamuro (Milram) en de Australiër Graeme Brown 

155 Frederik Veuchelen 104

185 Evert Verbist 91

217 Wouter Van Mechelen 83

248 Steven Caethoven 70

258 Nikolas Maes (stagiair) 67

288 Koen Barbé 60

294 Pieter Ghyllebert 58

319 Wesley Van der Linden 53

334 Iljo Keisse 51

377 Kenny De Haes 44

386 Serge Pauwels 42

451 Kurt Hovelijnck 35

584 Tom Stubbe 24

647 Maarten Wijnants 20

802 Kenny Lisabeth 13

820 Benny De Schrooder 12

1235 Dimitri De Fauw 3
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(Rabobank). Niko Eeckhout eindigde 4de.  
 
Steven De Neef (Jong Vlaanderen) won de “open” wedstrijd te Tienen. De Neef was de sterkste van 
een kopgroep van 8 en won afgescheiden. Kenny Dehaes spurtte naar de 2de plaats. Bij de eerste 
achtervolgers was Aron Huysmans de sterkste, hij spurtte zo naar de 9de plaats.  
 
Zowel Dimitri De Fauw Kenny Dehaes gingen onderuit in de profkoers te Stekene. Voor Kenny viel 
het naast de gebruikelijke schaafwonden allemaal nog mee, Dimitri daarentegen heeft nog hinder in 
de rug en de nek. 

   

 

 UCI Worldcup biketrial: Kenny klaar voor de einspurt 
   (22/09/2006) 

Kenny Belaey heerst in de categorie van de grote (26-duims) fiets, en dat brengt met zich mee dat 
de druk bij elke belangrijke wedstrijd immens hoog ligt. Zeker na zijn superseizoen 2005 en de vele 
extrasportieve verplichtingen die daarop volgden wachtte hem aan het begin van 2006 een zware 
opdracht. In 2005 boekte hij immers in alle belangrijke competities winst, hij werd Europees en 
Wereldkampioen en was eindwinnaar van de UCI  
Wereldbeker. 
 
Twee van de belangrijkste competities zitten er intussen al op. Kenny werd voor de achtste keer 
wereldkampioen en verlengde afgelopen weekend in Keulen zijn Europese titel. In beide wedstrijden 
versloeg hij zijn belangrijkste rivaal, de Fransman Vincent Hermance, met één strafpunt. Nochthans 
verliep het EK voor Kenny niet zonder zorgen. Bij de kwalificaties ging het zeer moeilijk, hij was de 
laatste om een plaats in de finale af te dwingen. Eén dag later wist Kenny zich te herpakken. Met die 
2 titels is het seizoen van Kenny toch weer helemaal geslaagd. De laatste wereldtitel was voor hem 
de mooiste van de reeks. Pas in de allerlaatste zone viel de beslissing.  
 
Kenny kan nu wat meer ontspannen vooruitblikken op wat nog komen moet, te beginnen nu 
zaterdag, want de eindspurt voor UCI Wereldbeker biketrial staat voor de deur. Na 3 manches staat 
Kenny 2de in de tussenstand, Hermance heeft 25 punten voorsprong. Dit weekend zijn de mannen 
aan het werk in Frankrijk en op 7 en 8 oktober in Spanje. Telkens zijn er voor de eerste vier 
respectievelijk 125, 110, 105 en 100 punten te verdienen. 

   

 

 2de plaatsen in Lichtervelde (Eeckhout) en Stekene (Huysmans) 
   (21/09/2006) 

De tweedeplaatsen in nationale wedstrijden stapelen zich op deze dagen. Eén dag na Vichte werd 
Niko Eeckhout terug 2de in de Omloop Van Het Houtland te Lichtervelde. Niko versloeg Danilo Hondo 
in een spurtje met 2. De Duitser Artur Gajek (Team Wiesenhof) won solo.  
 
En donderdag was er de profkoers te Stekene, een wedstrijd over 157 km, verdeeld over 14 ronden. 
Roy Sentjens (Rabobank) werd hier de winnaar, en Aron Huysmans pakte de 2de plaats. 

   

 

 Vichte: Weylandt klopt Niko    (19/09/2006) 

De regionale wedstrijd in Vichte vandaag eindigde op een massaspurt. Wouter Weylandt (Quickstep 
Innergetic) was daarin sneller dan Niko Eeckhout. 

   

 

 Jens Renders 4de in GP Isbergues    (17/09/2006) 

De Fransman Cédric Vasseur (Quick.Step) won vandaag de 60ste editie van de GP Isbergues, een 
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wedstrijd van eerste categorie over 202,5 km. In een spurt met 2 versloeg hij Philippe Gilbert. Jens 
Renders werd vierde, opnieuw een mooie ereplaats.  
 
Een groep van 13 renners, later uitgedund tot 11, ging er na 60 kilometer wedstrijd vandoor. Het 
peloton zag de vluchters niet meer terug en op ongeveer 15 kilometer van het eind lieten Vasseur en 
Gilbert hun medevluchters in de steek. Ze namen nog bijna 2 minuten voorsprong. 

   

 

 Contract Tom Stubbe met 1 jaar verlengd    (17/09/2006) 

Afgelopen donderdag heeft Tom Stubbe zijn contract met “Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen” 
met één jaar verlengd. Tom blonk deze maand uit in de Ronde van de Toekomst en de GP Wallonie. 

   

 

 Maarten Wijnants goed in 3-Länder-Tour    (17/09/2006) 

De Australiër Luke Roberts en de Nederlander Karsten Kroon (beide CSC) zijn de winanars van de 2 
laatste ritten in de Duitse 3-Länder-Tour. Thuisrijder Sebastian Lang (Gerolsteiner) is de eindwinnaar. 
In de rit van zondag is Kenny Dehaes onze beste man op de 11de plaats en in de zaterdagrit eindigde 
Maarten Wijnants knap 3de. Maarten was mee in een kopgroep van 13 die de hele dag vooruit reed. 
In de finale viel de groep uiteen en met zijn drieën gingen ze voor de zege. Luke Roberts en de 
ervaren Italiaan Mirko Celestino (Milram) lieten Maarten geen kans. Het peloton volgde op meer dan 
8 minuten. In het eindklassement is Maarten, 14de op 18 minuten, onze beste man. 

   

 

 Niko Eeckhout is nu ook Kampioen van Vlaanderen    (15/09/2006) 

Voor de 4de keer in zijn carrière won Niko Eeckhout het Kampioenschap van Vlaanderen. De 
wedstrijd in Koolskamp ging over 183 kilometer en eindigde in een massaspurt. De Nederlander 
Steven de Jongh (Quick Step) werd 2de, de Duitser Danilo 
Hondo (Team Lamonta) 3de. 
 
De wedstrijd startte snel en bij de eerste 
ontsnappingspogingen was Kurt Hovelynck actief. Na 
ongeveer 40 kilometer was alles echter te herdoen. In een 
volgend groepje was Niko zelf mee maar opnieuw liep alles 
weer samen. We waren toen al bijna 90 kilometer ver en 
alle latere pogingen bleken tevergeefs. In onze ploeg werd 
er gewerkt voor Niko en bij Quick-Step trokken ze de 
kaart De Jongh - Weylandt. Het was dus Niko die het 
netjes afmaakte.  
 
Niko werd dit jaar al Belgisch en West-Vlaams kampioen, 
en daar voegde hij nu nog de Vlaamse titel bij. In 
Koolskamp deed hij dat ook al in 1996, 1998 en 2000. 

   

 

 Duitse 3-Länder-Tour: zware kost    (15/09/2006) 

In de Duitse 3-Länder-Tour staat onze best geklasseerde renner na 3 ritten al op meer dan 25 
minuten. Het loodzware parcours eist hier zijn tol, in de eerste rit gingen een 8-tal renners er 
vandoor en zij smeerden de rest van het pak 20 minuten aan het been. Bij de koplopers onder meer 
de latere winnaar Patrik Sinkewitz (T-Mobile) en Frank Schleck (CSC). Koen Barbé werd 12de in die 
rit. Eén dag later volgde de koninginnerit waarin een groep van 6 voorop reed tot de finish. De zege 
ging naar Karsten Kroon (CSC) en Evert Verbist snelde op iets meer dan 3 minuten naar de 7de 
plaats. Evert kende een goede seizoensstart maar was nadien lang op de sukkel met een 
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kniekwetsuur. Vandaag was er een tijdrit, gewonnen door de Duitser Sebastian Lang (Gerolsteiner). 

   

 

 Grote Prijs van Wallonië: collectief sterk    (14/09/2006) 

Philippe Gilbert (Française des Jeux) won woensdag de Grote Prijs van Wallonië, wedstrijd van eerste 
categorie over 204,5 km. Met Tom Stubbe, Serge Pauwels en Frederik Willems in de finale was onze 
ploeg numeriek het sterkst vertegenwoordigd.  
 
Het hertekende parcours tussen Chaudfontaine en de citadel van Namen was met 7 beklimmingen 
behoorlijk lastig en van bij de start werd er gekoerst. We kregen snel een kopgroep van 29 renners 
en de favorieten waren niet mee. Niet zonder moeite konden zij verderop na een helling toch nog 
vooraan postvatten. Bij de nu 50 koplopers hadden we Tom Stubbe, Serge Pauwels, Frederik Willems 
en Jens Renders mee. De rest van het deelnemersveld was dan al uitgeteld. Vooraan ging het voor 
sommigen nog niet snel genoeg, Drie man ging aan de haal en later kwam Jan Kuyckx nog bij hen 
aansluiten. Van die 4 bleven Jan en de Fransman Jimmy Engoulvent het langst vooruit, op 25 km van 
het einde werden ze ingelopen.  
 
Daarop kregen we snel een kopgroep met daarbij Tom, goed gerecupereerd van zijn sterke 
Toekomstronde. Later kwamen meer renners aansluiten, met voor ons nog Serge en Frederik. Zowel 
Tom als Frederik gingen nog in de aanval maar aan de voet van de citadel zaten de favorieten toch 
samen. Na enkele lussen op de citadel plaatste Jelle Vanendert (Jong Vlaanderen, volgend jaar 
Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen) een straffe demarrage. Tom Boonen haalde Jelle terug en 
aan de finish kregen we een spurt van 3 (Gilbert, Nuyens en de Fransman Bonnet) voor de zege. 
Serge werd 8ste, Frederik 14de, Tom 16de en Jens 20ste. 

   

 

 Toekomstronde: plaatsen 3 (Tom) en 4 (Serge) in eindklassement! 
   (10/09/2006) 

Een ritzege ontbreekt, maar toch kunnen we zeer tevreden terugblikken op deze Ronde van de 
Toekomst, aldus sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. We bezetten plaatsen 3 (Tom Stubbe) en 4 
(Serge Pauwels) in de eindstand op 1'25" van de Spaanse eindwinnaar Duenas. De Nederlander 
Gesink werd 2de. Hij en Duenas zijn de 2 mannen die we voorspelden als favorieten en zij vulden 
voor ons het eindpodium.  
 
Jammer wel dat we slechts 25 secondjes tekort kwamen om het ploegenklassement binnen te halen, 
Cofidis was hier nu nummer 1. In de slotrit, tevens koninginnerit met 10 beklimmingen in de Alpen, 
waren Tom en Serge mee in een groep van 9 met daarin de belangrijkste renners. Toen in de finale 
de jonge Fransman Julien Mazet - ook een talent - virtueel leider was - was het de Spanjaard Duenas 
zelf die vol door ging. Tom en Serge sprongen hem bij want zij moesten natuurlijk hun eigen positie 
veilig te stellen. In de slotklim, op 1 kilometer van het einde, was Tom zijn podiumplaats nog steeds 
kwijt.  
 
Een pluim ook voor de hele ploeg hier aanwezig. Wesley Van der Linden was zo goed als elke dag 
actief in ontsnappingen en pakte verschillende ereplaatsen. Pieter Ghyllebert en Steven Caethoven 
deden goed hun werk, Steven heeft er tijdens de laatste 50 dagen liefst 30 koersdagen op zitten! En 
Kurt Hovelijnck, die verzette bergen werk en reed een dijk van een Toekomstronde. Dagenlang zette 
hij Tom en Serge uit de wind, in de slotrit zette hij ze af aan de voet van de Col de la Croix-Fry, en in 
eerdere ritten wist hij nog ereplaatsen mee te graaien. 

   

 

 Parijs-Brussel: Wouter 6de, Kenny 10de.    (10/09/2006) 

Robbie McEwen (Davitamon-Lotto) won voor de derde keer Parijs-Brussel. In de spurt voor het 
Koning Boudewijnstadion eindigde Wouter Van Mechelen 6de, en Kenny Dehaes 10de. Kenny is 
samen met Jens Renders al een tijdje sterk bezig. Jens was vroeg in de wedstrijd mee in een 
ontsnapping, en naar het eind toe liet Frederik Willems zich nog opmerken. Alles liep echter samen 
zodat we de massaspurt kregen. 
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 Toekomstronde: Stubbe 3de in stand na klimtijdrit    (08/09/2006) 

De Nederlander Clement (Bouygues) won de zware klimtijdrit in de Ronde van de Toekomst zit. 
Clement is een specialist in het werk tegen de klok, in het Nederlands kampioenschap tijdrijden 
klopte hij recent nog Thomas Dekker, maar zijn prestatie in deze klimtijdrit was een verrassing. 
Verder traden de beste klimmers hier naar voor, Tom Stubbe (5de) en Serge Pauwels (9de) 
eindigden kort. In de stand kwam Tom zo op de 3de plaats, en Serge op de 4de. 

   

 

 Toekomstronde: aanval Stubbe in 8ste rit    (08/09/2006) 

Belangrijke dag vandaag in de Ronde van de Toekomst waar de zware klimtijdrit op het programma 
staat. Niets werd aan het toeval overgelaten, het parcours werd met de wagen verkend en vandaag 
doen de renners dat nog eens over met de fiets. Een stevige klim, met stroken tot 16 procent, volgt 
op een bochtige afdaling. Een tijdritfiets is hier niet nodig, gewone fietsen zonder beugel volstaan.  
 
Toch hebben we ook gisteren al de leiderspositie aangevallen. Wesley Van der Linden zat mee in een 
grote groep die er vandoor ging en daarbij zaten 3 klassementsrenners. Agritubel, de ploeg van 
leider Duenas, kwam snel in de problemen, hun kopman zat geïsoleerd. Onze ploeg regelde dan het 
tempo in het peloton en hield de kopgroep in het vizier. Daarop viel de kopgroep uiteen en de 
klassementsrenners drongen niet meer aan, waarop ook het tempo niet meer aandrong. We kregen 
zo een leidersgroep (met Wesley), een 2de groep, en het peloton. De tijdsverschillen liepen nooit 
hoog op, en op de laatste klim ging Tom Stubbe. Hij reed de kloof op de 2de groep dicht en vond er 
Wesley terug, die zich had laten uitzakken. Nu werd er volop tempo gemaakt en op 10 kilometer van 
de finish had het groepje Stubbe een voorsprong van 30 seconden op het peloton met de leider. 
Achteraan waren het vooral Rabobank en de Portugese ploeg die werkten, en pas op 3 kilometer van 
de finish kregen we de hergroepering van de favorieten. 

   

 

 Izegem: en Niko gaat door …    (08/09/2006) 

Amper één dag na zijn knappe zege in Memorial Van Steenbergen won Niko de regionale wedstrijd in 
Izegem. Samen met de Duitser Markus Eichler ontsnapte hij op 30 kilometer van het einde uit een 
ruimere kopgroep. Kenny Lisabeth werd 5de.  
 
In Brasschaat won Wouter Van Mechelen dinsdag het dernycriterium. Iljo Keisse werd 3de, Aron 
Huysmans 6de. 

   

 

 Toekomstronde: Caethoven 7de in 7de rit    (07/09/2006) 

De jonge Noor Edvalo Hagen krijgt er niet genoeg van, in de 7de rit van de Toekomstronde boekte hij 
zijn 3de ritzege. Samen met 5 andere renners ging hij er vandoor na 15 kilometer wedstrijd. De rit 
ging over een vrij vlak parcours, de ploeg van leider Duenas controleerde wel maar van echt 
achtervolgen kwam niets in huis. De Spanjaard Diego Gallego was wel even virtueel leider en in het 
klassement springt hij over Tom Stubbe maar dat is op dit ogenblik geen probleem. Op 8'30" van de 
vluchters won Steven Caethoven de pelotonspurt, goed voor de 7de plaats in de rit. 

   

 

 Niko Eeckhout wint Memorial Van Steenbergen    (06/09/2006) 

Voor de 3de keer in zijn carrière won Niko Eeckhout in Aartselaar de Memorial Van Steenbergen. Na 
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200 km. wedstrijd klopte hij in de spurt Robbie McEwen, Steffen Radochla, Danilo Hondo e.a. Het was 
een kopgroep van 30 die de finale in ging. Naast Niko hadden we Wouter Van Mechelen, Kenny 
Dehaes, Frederik Willems en Jens Renders mee. De groep van 30 werd gevormd bij het binnenkomen 
van Aartselaar, op dat ogenblik hadden de renners nog zes plaatselijke ronden van iets meer dan 8 
kilometer voor de boeg. In de finale kregen we nog aanvallen van Nuyens, Hondo, Scherlinckx en 
onze Frederik Willems. In de laatste kilometer ging dan nog Mattan maar Jens Renders - al enkele 
weken sterk bezig - reed het gat dicht waarop Wouter Van Mechelen overnam en Niko lanceerde op 
weg naar de zege.  
 
Niko solliciteert hiermee naar een ticket voor het WK in Salzburg, als nationaal kampioen wil hij er bij 
zijn. Zaterdag staat Parijs-Brussel op het programma, Niko zal er zijn, de bondscoach ook … 

   

 

 Toekomstronde: Pauwels (2de) en Stubbe (4de) schuiven op ! 
   (05/09/2006) 

Op het eind van de 6de rit roerden de klassementsrenners zich, we kregen een boeiend spektakel. De 
Spaanse favoriet Duenas (Agritubel) won terwijl Serge Pauwels (2de) en Tom Stubbe (4de) volgden 
in een groepje van 5 op iets meer dan een halve minuut. Serge staat nu 2de in het klassement op 33 
seconden, Tom staat 4de op 48 seconden.  
 
De rit startte snel, een groep van 8 met voor ons Wesley Van der Linden ging er vandoor. Er waren 2 
klassementsrenners mee in de ontsnapping, daarbij de Rus Kozontchuk van Rabobank. De situatie 
maakte dat onze ploeg een beetje in een zetel zat, achteraan moesten we niet rijden terwijl Wesley 
zich kon verschuilen achter de aanwezigheid van klassementrenners. Op 8 kilometer van het eind 
begon er een klim van 1ste categorie over 4 kilometer waarna het stijl bergaf ging tot de finish. Bij 
het opdraaien van die klim ging Duenas meteen in de aanval. Hij sloeg een kloof, bleef voorop en 
won solo. Het peloton viel helemaal uiteen en in een eerste groepje van 5 hadden we dus Serge en 
Tom mee, met het gekende gevolg. In het ploegenklassement komen we aan de leiding. Morgen 
volgt een min of meer vlakke rit.  
 
De afdaling van Tom 
 
Tom Stubbe is sterk bergop maar in de afdaling heeft hij het soms moeilijker. Vandaag dook hij 
echter autoritair als eerste van het groepje van 5 de afdaling in en dat bleef zo tot beneden. De 
groepjes achter de 5 kwamen geen meter dichter. Tom had zich dan ook uitstekend voorbereid. In 
het roadboek stonden de laatste 5 kilometers volledig uitgetekend, wat Tom inspireerde om de hele 
afdaling - bochten, haarspeldbochten en afstanden - van buiten te blokken! 

   

 

 Toekomstronde: top 10 voor Hovelijnck en Caethoven in 5de rit 
   (05/09/2006) 

Een groepje van 3 kleurde de maandagrit in de Ronde van de Toekomst. De 3 werden net niet 
gegrepen door het spurtende peloton en de Noor Hagen boekte zijn 2de ritzege. Onze mannen 
zouden de sprint aantrekken voor Wesley Van der Linden maar die kwam, zonder veel erg, ten val op 
een kilometer van de finish. Pech want mits een goede uitslag had Wesley de puntentrui kunnen 
grijpen. Nu waren het Hovelijnck (7de) en Caethoven (8ste) die een top 10 plaats behaalden. 

   

 

 GP Jef Scherens en Tour de Rijke    (04/09/2006) 

In Leuven won de Duitser Marcel Sieberg (Team Wiesenhof) solo de jubileumeditie (40ste) van de GP 
Jef Scherens. We kregen een volledig buitenlands podium terwijl voor onze ploeg alleen Jens Renders 
(22ste) de finish haalde. Jens zat samen met Kenny Dehaes in de grote ontsnapping van de dag 
maar voelde op de hellingen dat de inspanningen van de dag voordien (Tour de Rijke) hem parten 
speelden. Die laatste wedstrijd bleek een waaierkoers over 200,9 kilometer en constant werd er "op 
het kantje" gereden. Wouter Van Mechelen werd in de massaspurt 5de, 7 van onze 8 renners zaten in 
die grote groep. De Australiër Graeme Brown van Rabobank was de snelste. 
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 Toekomstronde: Serge en Tom blijven top 10    (04/09/2006) 

In de zaterdagrit van de Ronde van de Toekomst kregen we een ontsnapping van 6 man met daarbij 
Wesley Van der Linden. Hun voorsprong liep op tot maximaal 5'40" en op de colletjes van 4de en 3de 
categorie pakte Wesley de punten. Na 97 kilometer wedstrijd was het echter over voor de vluchters 
en na een reeks vergeefse pogingen stevenden we af op een massaspurt. De spurt werd helaas 
ontsierd door een massale valpartij op 150 meter van het einde. Steven Caethoven, zeer goed 
geplaatst en mogelijk op weg naar de zege, was één van de vele slachtoffers. Voor Steven liep het 
goed af, verschillende andere renners zagen hier hun Toekomstronde eindigen. Onder meer de 
fransman Delage (FDJ), 3de in het klassement, verdween nadien uit de wedstrijd.  
 
In de rit van zondag wist een groep van 3 tot de finish vooruit te blijven. Nicholas Roche (Cofidis) 
versloeg zijn medevluchters in de spurt en is de nieuwe leider. De ploeg van de vorige leider, la 
Francaise des Jeux, is na de val van zaterdag maar met 4 man meer en kon onmogelijk de rit 
controleren. De vluchters kregen zo een beetje vrij spel, maar Serge Pauwels (6de) en Tom Stubbe 
(8ste) behouden hun goed klassement. Toch werd er niet stil gezeten achter de vluchters want door 
de wind viel het peloton meermaals in waaiers uiteen. Aandachtig vooraan rijden was de boodschap 
en op een gegeven moment raakte een waaier van 10 man weg uit het peloton. Serge en Tom waren 
mee, en zo ook nog andere renners uit de kop van het klassement, maar verderop kwamen nog een 
30-tal renners aansluiten. In de spurt voor de 4de plaats werd Wesley 4de, goed voor de 7de plaats 
in de rit. In het puntenklassement en het bergklassement staat Wesley 2de. 

   

 

 Eeckhout 2 x 2de    (04/09/2006) 

In een spurt met 4 won Leif Hoste (Discovery Channel) zaterdag de dernywedstrijd Omloop Mandel-
Leie-Schelde. Niko Eeckhout werd 2de, de Luxemburger Frank Schleck 3de en Philippe Gilbert 4de. 
Eén dag later stond het criterium van Bavikhove op het programma. Weer een spurt en nu hield 
Robbie McEwen Eeckhout van de zege. 

   

 

 London per fiets: Iljo sterk in Tour of Britain    (04/09/2006) 

In de Tour of Britain won Tom Boonen de prestigieuze slotrit in het centrum van Londen. De renners 
passeerden langs Buckingham Palace, the Tower of London, en over de Tower Bridge. Iljo Keisse won 
een tussenspurt toen hij even in een groepje aan de haal ging. In de rit werd Iljo na Boonen, 
Hammond en Cavendish knap 4de, en in het eindklassement is hij 6de. In de massaspurt van een 
dag eerder was Iljo 10de en Kenny Lisabeth 15de. 

   

 

 Toekomstronde: Van der Linden strandt op 2de plaats. 
   (01/09/2006) 

In de 2de rit van de Toekomstronde strandde Wesley Van der Linden in het wiel van ritwinnaar 
Edvalo Hagen (Noorse nationale ploeg). Die laatste zat in een kopgroep van 12 met voor onze ploeg 
Kurt Hovelijnck en verder ondermeer nog Lars Boom (Rabobank) en Nicolas Roche (Cofidis). De rit 
ging van Charleroi naar Mont-Saint-Martin over 180,5 km. met aan het slot een klim van 3de 
categorie.  
 
De vluchters reden 130 kilometer op kop en hun maximale voorsprong bedroeg 7 minuten. In de 
finale raakte de kopgroep uitgedund en kregen we verschillende ontsnappingspogingen. Ook 
Hovelijnck ging zijn kans, Kurt won ook nog een tussenspurt. Het peloton kwam intussen zeer kort. 
In de klim werden de overblijvende vluchters één voor één opgeraapt. Van der Linden zat vooraan 
maar de Noor Hagen kon dus als enige uit de greep van de achtervolgers blijven. Te begrijpen 
uiteraard dat Wesley zeer ontgoocheld was na de finish. De Fransman Monnerais (FDJ) is de nieuwe 
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leider. In de stand schuiven Pauwels (6de) en Stubbe (8ste) één plaatsje op. 

   

 

 Frederik Willems wint 4de rit Tour of Britain    (01/09/2006) 

Frederik Willems won vandaag de 4de rit van de Tour of Britain, een rit die ging over 130,3 km van 
Wolverhampton naar Birmingham. 
 
Frederik zat in een kopgroep van 8 die uit de greep van het peloton bleef. In de finale zette Frederik 
samen met de Brit Paul Manning (Landbouwkredit-Colnago) een aanval op, en Mark Cavendish (T-
Mobile), ook een Brit, volgde kort. Helemaal op het eind koos Frederik de goede kant van een rond 
punt, op weg naar de zege. Cavendish was 2de op 2 seconden en zes seconden later eindigde 
Manning 3de. Meer dan 5 minuten later spurtte het peloton voor de 9de plaats en Kenny Lisabeth 
werd daarin nog mooi 2de, en dus net top 10 in de rit. Iljo Keisse werd 13de en blijft goed 
geklasseerd.De Deen Martin Pedersen (CSC) blijft leider, bij de vluchters zat niemand die hem kon 
bedreigen.  
 
Voor Frederik is dit de vierde seizoenszege. Vroeg in het seizoen pakte hij een rit en de eindzege in 
de Ster van Bessèges en later won hij nog een rit in de Ster Elektrotoer. De goede prestaties gingen 
niet onopgemerkt voorbij, Frederik is klaar om hogerop te koersen en tekende voor volgend seizoen 
een contract bij de Italiaanse protourploeg Liguigas. 
 
Na een reeks 2de plaatsen van de ploeg tijdens de laatste weken is dit een deugddoener, zeker als je 
ziet welke sterke bezetting er is in de Ronde van Engeland, aldus teammanager Christophe Sercu. 

   

 

 Sven Renders tekent contract van 1 jaar    (01/09/2006) 

Sven Renders zal in 2006 bij Chocolade Jacques- Topsport Vlaanderen rijden. Sven tekende een 
contract van 1 jaar. Hij komt over van Landbouwkrediet-Colnage en is de tweelingbroer van Jens 
Renders die momenteel voor onze ploeg uitkomt. 

   

 

 Tour of Britain: Keisse voorlopig 9de in stand    (01/09/2006) 

In de Tour of Britain/ Ronde van Groot-Brittannië zijn we inmiddels 3 dagen ver. De Deen Martin 
Pedersen(CSC) voert er momenteel het klassement aan na winst in de 1ste rit. Het peloton spurtte 
toen voor de 4de plaats en volgde op 2'36". De 2de rit eindigde op een massaspurt die werd 
gewonnen door Roger Hammond. Iljo Keisse (12de) en Kenny Lisabeth (15de) waren onze best 
geplaatste renners en in het klassement kwam Iljo op de 9de plaats. De 3de rit was een zware 
dobber. Slecht weer en een zware finale maakten dat we een volledig verbrokkeld peloton aan de 
finish kregen. Iljo Keisse kende moeilijke momenten maar eindigde knap 7de op een dikke minuut 
van winnaar Pozzato (Quick Step). In het klassement blijft Iljo op de 9de plaats. 

   

 

 Pauwels en Stubbe sterk in 1ste rit Toekomstronde    (31/08/2006) 

Aan het eind van de 1ste rit van de Toekomstronde spurtte een groepje van 10 man voor de zege. 
Met Pauwels (7de) en Stubbe (9de) mee vooraan was onze ploeg goed vertegenwoordigd. De zege 
ging naar de Fransman Delage voor zijn landgenoot Monnerais, beide van Francaise des Jeux.  
 
De rit over 130 kilometer kende een geanimeerd verloop. Op de lokale omloop in Charleroi moester 
er 10 ronden afgewerkt worden. Vooraan kregen we constant positiewisselingen en van onze ploeg 
waren vooral Hovelijnck en Stubbe zeer actief. Op 3 ronden van het eind kregen we dan een 
kopgroep van 12 man met daarbij dus Pauwels en Stubbe. In de finale moesten vooraan nog 2 
renners afhaken. Mee vooraan zaten ook nog Robert Gesink (Rabobank, winnaar van Circuito 
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Montanes) en de Spanjaard Duenas Nevado Moises (Agritubel, in een vorige editie lang in de 
leiderstrui).  
 
Vrijdag staat de langste rit op het programma, 180 kilometer, met aan het eind een klim van 3de 
categorie tot aan de finish. De laatste 1700 meter stijgt gemiddeld 6,5%. 

   

 

 Toekomstronde start in Charleroi    (31/08/2006) 

Vandaag start de 10-daagse Toekomstronde, traditioneel een zeer belangrijke wedstrijd op het 
programma van onze ploeg. De 43ste editie van de Tour de l'avenir start in Charleroi en eindigt op 9 
september en na 1393 koerskilometers in Marcinelle en Savoie, 22 ploegen van 6 renners nemen de 
start. Alle renners zijn jonger dan 26 jaar.  
 
Zoals elk jaar is het zeer moeilijk om favorieten naar voor te schuiven, maar de jonge Rabobank-
ploeg met Lars Boom en Robert Gesink en Cofidis met o.a. Maxime Montfort zal zeker te duchten zijn. 
Deze editie rijdt vrijwel steeds over selectief parcours, achtereenvolgens in de Vogezen, de Jura en 
de Alpen. Op het eind is er een klimtijdrit en een zeer zware slotrit in de Alpen.  
 
De openingsrit is ook al niet van de poes. In Charleroi staan 13 ronden over 10 kilometer op het 
programma. Het wordt veel draaien en keren en er is een pittige klim van 300 meter met 
stijgingspercentage tot 15 procent. De laatste 500 meter gaat na een bocht van net geen 180° licht 
bergop op kasseitjes.  
 
Onze renners zijn ambitieus en gemotiveerd. Steven Caethoven mikt op een ritzege en denkt ook aan 
de groene puntentrui. Een top 10 plaats in het eindklassement moet ook mogelijk zijn. 

   

 

 Jens Renders 2de in Schaal Sels    (30/08/2006) 

Preben Van Hecke (Davitamon-Lotto) won de 81e editie van de Schaal Sels te Merksem. In de finale 
liet hij 3 medevluchters achter. Bij de 3 zat Jens Renders die de spurt voor de tweede plaats won. Op 
twee ronden van het einde waren de 4 er vandoor gegaan. Zware valpartijen met als belangrijkste 
slachtoffers Christophe Brandt en de Nederlandse pistier Robert Slippens overschaduwden de 
wedstrijd. 

   

 

 Kenny Belaey wereldkampioen biketrial 2006 !!    (28/08/2006) 

Kenny Belaey werd afgelopen weekend voor de achtste keer wereldkampioen biketrial. Op het 
wereldkampioenschap in het Nieuw-Zeelandse Rotorua eindigde hij in de categorie van de grote (26-
duims) fiets met één puntje voorsprong op de Fransman Hermance. De wedstrijd was enorm 
spannend en werd pas beslist in de allerlaatste zone. 

   

 

 Tweede plaats voor Iljo Keisse in Mere    (24/08/2006) 

De wedstrijden volgen mekaar in snel tempo op dezer dagen. De Eneco Tour ligt nog maar net achter 
ons en na Zottegem en Overijse stond er vandaag ook nog een regionale wedstrijd op het 
programma. Daarin zag het er lange tijd goed uit voor de ploeg.  
 
Na een eerste breuk in het peloton waren 5 van onze renners vooraan vertegenwoordigd. Wanneer 
half koers 17 renners zich konden afscheiden, waren daar nog altijd 4 renners van Chocolade Jacques 
Topsport Vlaanderen bij (Aron Huysmans, Kenny Lisabeth, Wouter Van Mechelen en Iljo Keisse) en 
wanneer de kopgroep van 17 werd uitgedund tot 8 bleven Wouter Van Mechelen en Iljo Keisse attent 
voorin. 
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Wouter reed na een uitval solo op kop in de laatste ronde, maar werd op 1 kilometer van het einde 
bijgehaald. De wedstrijd werd beslist in de sprint. Daarin eindigde Iljo Keisse op de tweede plaats. De 
overwinning was voor Denis Flahaut. De tweede plaats leverde Iljo wel de titel van Kampioen van 
Oost-Vlaanderen op. 

   

 

 Nikolas Maes op het podium in Overijse – GP Stad Zottegem 
   (23/08/2006) 

De Druivenkoers in Overijse kende vandaag een geanimeerd verloop. Na een snel eerste wedstrijduur 
ontstond een kopgroep van 12 renners, daarbij Pieter Ghyllebert en Jens Renders. Op het einde van 
de derde – en laatste – grote ronde kregen we een algemene hergroepering. Tom Stubbe trok daarop 
in de aanval en kreeg 7 man mee.  
 
Alles kwam weer samen na 2 van de 8 af te leggen kleinere lokale rondes, maar vrijwel meteen 
reden er opnieuw 4 vluchters weg, onder hen: Serge Pauwels. Het duurde even maar op 2 ronden 
van het einde kwam de achtervolging op deze 4 op gang en kwamen nog 26 renners vooraan 
aansluiten.  
 
Dat zinde Pauwels niet en hij trok er meteen opnieuw vandoor, nu met drie andere vluchtgezellen. 
Samen hielden ze stand tot zo’n 4 kilometer van de finish, maar werden dan weer ingelopen. Dertig 
renners maakten zo nog steeds kans op de overwinning. In de sprint behaalde stagiair Nikolas Maes 
een knappe derde plaats! 
 
De ene wedstrijd is de andere niet. Gisteren in de GP Stad Zottegem lag de koers al heel snel in de 
beslissende plooi. Na 10 kilometer wedstrijd reden 13 renners weg. Daarvan zouden er uiteindelijk 11 
voor de zege spurten. Het peloton naderde nog tot op 15 seconden, maar kreeg het laatste kloofje 
niet meer dicht. Jens Renders legde beslag op de 7de plaats. 

   

 

 Eneco Tour: Caethoven in de aanval    (23/08/2006) 

De laatste rit in de Eneco Tour bevat 14 hellingen met illustere namen die we allemaal kennen uit La 
Doyenne. Steven Caethoven voelde zich goed vandaag. Wanneer na 15 kilometer wedstrijd een 
kopgroep van 7 renners gevormd wordt is hij erbij.  
 
Hun voorsprong loopt op tot meer dan 5 minuten. Samen rijden ze onder andere over de Côte de 
Wanne en de Côte du Rosier. In Stavelot passeert Steven als tweede aan de eerste tussensprint van 
de dag. Ook de Côte de Vecquée wordt door de vluchters nog als eerste beklommen. Twee renners 
vinden nog aansluiting vooraan maar wanneer aan de Côte de la Redoute wordt begonnen, neemt het 
tempo in het peloton snel toe. De klassementsrenners en zij die nog tuk zijn op een ritzege nemen 
stilaan het heft in handen. De voorsprong van Caethoven en co slinkt snel en na 161 kilometer 
wedstrijd worden ze ingelopen.  
 
Toch een mooie inspanning en het is meteen ook de derde keer in deze ProTour rittenwedstrijd dat 
een renner van de ploeg deel uitmaakt van een lange ontsnapping. 

   

 

 Steven Caethoven tekent bij – voorlaatste rit Eneco Tour 
   (22/08/2006) 

Steven Caethoven verlengde zijn contract bij onze ploeg met 1 jaar. Caethoven is elk jaar goed voor 
enkele overwinningen. De eerstvolgende opdracht na de Eneco Tour voor hem is de Tour de l’Avenir, 
een wedstrijd waarin hij als neo-prof in 2004 al een rit won. 
 
Mooie beelden uit de Eneco Tour deze namiddag waar Frederik Willems op de eerste rij van het 
peloton de Muur van Huy opreed. Op 41km van het einde zette Glenn D’Hollander zich op kop van 
het peloton en draaide hij mee in de jacht op een kopgroep van vier. D’Hollander verzette een pak 
werk in functie van Steven Caethoven die in de massasprint een 10de plaats in de wacht sleepte. 
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Niko Eeckhout verscheen vandaag niet meer aan de start. Hij zal nu eerst een knieletsel dat hij opliep 
tijdens de verkenning van de tijdrit zondag laten verzorgen met het oog op de koersen die nog 
volgen. September is traditioneel een sterke periode voor Eeckhout.  

   

 

 Eneco Tour: opnieuw Koen Barbé    (21/08/2006) 

In de Eneco Tour vandaag een etappe volledig op Belgische bodem: 182 kilometer van Hasselt naar 
Balen. Het regende aanvalspogingen van bij de start. Frederik Veuchelen, Glenn D’Hollander en Kurt 
Hovelynck probeerden het om beurten, maar met nog 149 kilometer wedstrijd voor de boeg lijkt het 
de poging van Koen Barbé te zijn die kans maakt op slagen. 
 
Samen met zes anderen krijgt hij 25 seconden en zet door. Voor de tweede keer in deze Eneco Tour 
rijdt Koen zo mee in de kop van de wedstrijd. Veel ruimte krijgen ze niet. ProTour-teams Milram, 
Discovery Channel en Quickstep-Innergetic willen in Balen sprinten voor de ritzege en houden de 
vluchters binnen bereik. Na een ontsnapping van bijna 140 kilometer worden Barbé en co dan ook 
gegrepen op precies 10 kilometer van de streep. In de gietende regen sprint Tom Boonen even later 
naar de (thuis)overwinning. 
 
Hovelynck probeerde trouwens net als Maarten Wijnants ook al in een vorige etappe mee te gaan 
met een lange vlucht, maar zonder succes. Bij Steven Caethoven vallen de gevolgen van zijn valpartij 
enkele dagen geleden al bij al mee en Niko Eeckhout die rondrijdt met flink ingepakte – want 
gekneusde - ribben en hechtingen aan de hand voelt elke dag beterschap.  
 
Morgen en overmorgen zitten er verschillende beklimmingen in het parcours. Het peloton trekt dan 
over wegen bekend uit wedstrijden als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. 

   

 

 Niko Eeckhout verlengt contract    (19/08/2006) 

Het is nu definitief. Niko Eeckhout die momenteel aan de slag is in de Eneco Tour zette zijn 
handtekening onder een contractverlenging waardoor hij ook volgend seizoen voor onze ploeg 
uitkomt. 
 
Eeckhout is deze maand ook leider in het individuele klassement van de UCI Europe Tour. De 
daaraan verbonden witte leiderstrui draagt hij niet in ProTour wedstrijden. In de Eneco Tour rijdt Niko 
dan ook in zijn trui van Belgisch kampioen. 

   

 

 Eneco Tour: Koen Barbé mee in de ontsnapping    (17/08/2006) 

Na de proloog van gisteren werd vandaag de eerste rit in lijn van de Eneco Tour betwist. Een vlakke 
rit over 176,9 kilometer waarin Rik Reinerink (Skil-Shimano) al snel voor de aanval koos. Ook Glenn 
D’Hollander roerde zich in het begin van de etappe. Na goed 75 kilometer wedstrijd reden Koen 
Barbé en Matthé Pronk (Unibet) tot bij Reinerink. Met drie trokken ze verder op pad. 
 
In het peloton zorgden Caethoven en D’Hollander mee voor de bescherming van de vlucht. De 
sprintersploegen lieten er echter geen twijfel over bestaan: het zou een massasprint worden in 
aankomstplaats Hoogeveen. Na 90 kilometer op kop van de koers te hebben gereden, werden de 
vluchters dan ook gegrepen. Hun maximale voorsprong bedroeg 5min48sec, maar op 11 kilometer 
van de meet waren Barbé en zijn twee kompanen eraan voor de moeite.  
 
We kregen nog enkele aanvalspogingen in de slotfase. Veel ruimte kregen ze echter niet. In de 
massasprint trok Tom Boonen zowel de ritzege als de leiderstrui naar zich toe. 
 
Voor Koen Barbé was het de tweede lange vlucht in elf dagen tijd. Ook in de laatste etappe van de 
Ronde van Denemarken reed hij al mee voorop. 
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 Iljo Keisse sprint voor de overwinning    (15/08/2006) 

Renners kunnen wel tegen wat regen. In Heusden maakten ze er vandaag dan ook een snelle 
wedstrijd van in barre weersomstandigheden. De juiste ontsnapping vertrok op vier ronden van het 
einde. Iljo Keisse en Wouter Van Mechelen zaten mee voorin. Pech even later voor Wouter die lek 
reed. Een poging om hem alsnog terug te brengen strandde op zo’n 30 seconden.  
 
De oorspronkelijke kopgroep van 10 werd op 1 ronde van het einde nog gehalveerd. Iljo Keisse kon 
zich vooraan handhaven en sprintte mee voor de overwinning. In de spurt moest hij echter de 
duimen leggen voor Geert Omloop. Het werd dus een tweede plaats voor Iljo. 

   

 

 Nikolas Maes eindigt dicht in Bochum – Opnieuw criteriumwinst 
voor Niko Eeckhout    (13/08/2006) 

Het was sprinten voor de tweede plaats vandaag in de Sparkassen Giro, een 1.1 wedstrijd in het 
Duitse Bochum. Jens Voigt reed er solo naar de overwinning. Twintig seconden verderop behaalde 
stagiair Nikolas Maes de 8ste plek. Jens Renders werd 12de in dezelfde tijd. 
 
Niko Eeckhout blijft dan weer goed op dreef in de criteriums. Zaterdagavond schreef hij het 
Dernycriterium in Betekom bij op zijn erelijst. Achter de derny van Raymond Persyn haalde Eeckhout 
het voor Gert Steegmans. 

   

 

 Ploeg voor 2007 krijgt verder vorm    (13/08/2006) 

Drie renners verlengden hun contract met 1 jaar. Koen Barbé, Kurt Hovelijnck en Pieter Ghyllebert 
verdedigen ook volgend seizoen de kleuren van onze ploeg. Hun namen komen bij de lijst die we 
eerder al bekend maakten op deze site. 

   

 

 Laatste etappe Ronde van Burgos    (12/08/2006) 

Een stevig geaccidenteerd parcours met desondanks een snel koersbegin en niet de verwachte 
massasprint, zo zou je de laatste rit in de Ronde Burgos van afgelopen donderdag kunnen 
samenvatten. Door de hoge aanvangssnelheid met gemiddelden van 47 en 46 kilometer per uur in de 
eerste twee wedstrijduren raakte het peloton al snel in drie groepen verdeeld. Tom Stubbe reed 
aandachtig mee in de eerste groep.  
 
In de daaropvolgende groep waren Pieter Ghyllebert, Benny Deschrooder en de later nog sterk 
eindigende Kurt Hovelijnck onze vertegenwoordigers. Tom Stubbe koos halfweg wedstrijd met 8 man 
voor de ontsnapping en wanneer zij ingelopen werden trok Pieter Ghyllebert in de aanval, maar op 10 
kilometer van de meet was ook hij eraan voor de moeite.  
 
Ritwinnaar werd José Ivan Gutierrez (Caisse D´Epargne-Illes Balears) die eerder ook al de tijdrit 
won. Kurt Hoveliijnck finishte op de 7de plaats in de rit. Iban Mayo (Euskaltel) werd eindwinnaar van 
de Ronde van Burgos. 

   

 

 Winst voor Eeckhout in Kortrijk Koerse    (10/08/2006) 

Niko Eeckhout proefde vandaag nog eens de zoete smaak van de overwinning. Hij is momenteel 
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bezig aan een reeks criteriums waarin hij tot nog toe drie overwinningen en een pak ereplaatsen 
verzamelde. Een voorlopig overzicht: 
 
10-08 - Kortrijk Koerse - Niko wint in spurt met Leif Hoste en voor Wim Vansevenant; 
05-08 - Criterium Buggenhout (Derny) - Niko wint voor Robbie McEwen en Nico Mattan; 
03-08 - Profronde van Lommel - Niko 5de na Kevin Hulsmans, Tom Boonen, Johan Vansummeren en 
Karsten Kroon;  
02-08 - Dernyspektakel Antwerpen - Niko 2de na Robbie McEwen en voor Nico Mattan en Gert 
Steegmans; 
31-07 - Draai van de Kaai - Niko 4de na Freire, Hushovd en Moerenhhout; 
30-07 - Dernycriterium Wolvertem - Niko 3de na Axel Merckx en Robbie McEwen; 
27-07 - Herentals fietst - Niko 3de na Robbie McEwen en Tom Boonen; 
26-07 - Nacht van Peer - Niko 3de na Marc Wauters en Tom Boonen; 
25-07 - Natour Criterium Diksmuide - Niko 4de na Tom Boonen, Robbie McEwen en Axel Merckx; 
24-07 - Natour Criterium Aalst - Niko 2de in sprint na Robbie McEwen en voor Jimmy Casper; 
07-07 - Sint-Niklaas (Derny) - Niko wint voor Stijn Devolder. 

   

 

 Veuchelen test klimmersbenen    (09/08/2006) 

In Spanje kregen de renners vandaag een lastige bergrit voor de wielen geschoven. Drie cols van 
derde, 1 col van eerste en 1 col buiten categorie stonden op het menu. Al vroeg in de etappe trokken 
zes renners in de aanval met hierbij ook Frederik Veuchelen. Ze fietsten een behoorlijke voorsprong 
bij elkaar op een zwaar parcours, maar het peloton liet niet begaan.  
 
Na ruim 130 kilometer voorop te hebben gereden, werden Veuchelen en co gegrepen op zo’n 10 
kilometer van het einde. Op de slotklim toonde Iban Mayo zich de sterkste. Hij pakte de ritzege en 
neemt meteen ook plaats op kop van het algemeen klassement. 
 
De tweede etappe van maandag werd in de massasprint gewonnen door Carlos Torrent (Viña 
Magana-Cropu). José Ivan Gutierrez (Caisse D´Epargne-Illes Balears) won gisteren de tijdrit over 
13,4 kilometer. Mede door een 23ste plaats in de rit van vandaag is Tom Stubbe na vier etappes 
onze beste vertegenwoordiger in het klassement. 
 
Morgen eindigt de Ronde van Burgos met een rit van 174 kilometer. 

   

 

 Caethoven opent met 2de plaats    (06/08/2006) 

Aanvalslust ook in de Ronde van Burgos die vandaag van start ging. Na 20 kilometer vertrok een 
groepje van 8 vluchters met daarbij Tom Stubbe en Pieter Ghyllebert. Ghyllebert is nog steeds goed 
op dreef. Hij won een tussensprint en sprokkelde nadien nog enkele punten wat hem de blauwe 
leiderstrui in het klassement van de tussenprints opleverde. 
 
De 8 kregen nooit meer dan een minuut en werden halfweg koers ingelopen door het peloton onder 
impuls van de ProTour-teams Caisse d’Epargne en Euskaltel. Een vlucht even later van twee man 
droeg evenmin tot het einde. Het kwam tot een massasprint. 
 
Hierin raakte Steven Caethoven lichtjes ingesloten, maar hij sleepte wel nog een knappe tweede 
plaats uit de brand, net na de Australiër Aaron Kemps (Astana). 

   

 

 Ereplaatsen in Ronde van Denemarken    (06/08/2006) 

De laatste etappe inspireerde Koen Barbé vandaag tot het opzetten van een lange vlucht. Koen trok 
samen met Tom Steels en René Weissinger al na 25 kilometer in de aanval. Samen reden ze bijna de 
hele rit op kop. Op 12 kilometer van de meet werden ze bijgehaald door het jagende peloton waarin 
vooral T Mobile en Gerolsteiner aanstuurden op een nieuwe massasprint. Daarin eindigde Wouter Van 
Mechelen knap 10de. Kenny Lisabeth werd nog mooi 12de. 
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Eerder deze week verzamelden Iljo Keisse en Wouter Van Mechelen al enkele ereplaatsen. Zo werd 
Iljo 12de in de eerste rit, 21ste in de tweede en ook nog eens 19de in de derde rit. Wouter Van 
Mechelen haalde naast zijn top-10 plaats van vandaag ook al een 16de plaats in de derde en een 
11de plaats in de vierde rit.  
 
Iljo Keisse sluit de Ronde van Denemarken af op de 20ste plaats in het algemeen klassement. 
Eindwinnaar van deze editie is Fabian Cancellara van Team CSC. 

   

 

 Van der Linden strandt op 10 meter    (03/08/2006) 

Het scheelde niet veel in de tweede en laatste etappe van de Franse rittenkoers Paris-Corrèze. 
Wesley Van der Linden kwam vandaag slechts 10 meter tekort om de op 10 kilometer van de meet 
ontsnapte Ljungqvist (CSC) alsnog bij te halen. Van der Linden won de pelotonsprint, maar strandde 
in de rituitslag op de tweede plaats.  
 
Gisteren eindigden Steven Caethoven en Jens Renders het dichtste op respectievelijk de 18de en de 
21ste plaats in een groepje op 7 minuten van ritwinnaar Didier Rous. Rous (Bouyges Telecom) mocht 
vanavond ook de eindwinst van deze tweedaagse bijschrijven op zijn palmares. 

   

 

 Contracten – Niko Eeckhout – Matthew Gilmore    (02/08/2006) 

Naast de renners die nog een contract voor 2007 hadden, hebben volgende renners voorlopig (bij)
getekend : Iljo Keisse (2 jaar), Matthew Gilmore (2 jaar), Nikolas Maes (neo-prof, 2 jaar), Jelle 
Vanendert (neo-prof, 2 jaar), Frederik Veuchelen (1 jaar) en Glenn D’Hollander (1 jaar). Nikolas Maes 
start al bij ons vanaf 1 augustus als stagiair, hij zal de enige renner zijn bij Chocolade Jacques – 
Topsport Vlaanderen in dat statuut.  
 
Niko Eeckhout heeft deze maand de witte leiderstrui van de UCI Europe Tour maar in Pro-Tour 
wedstrijden moet hij in zijn Nationale Kampioenentrui rijden. 
 
Gedreven door een ijzersterke moral werkt Matthew Gilmore aan zijn revalidatie. Hij is intussen terug 
thuis en plaatste onder het motto “ik kom terug” een brief aan zijn supporters op zijn website, klik 
hier voor de brief. 

   

 

 Eeckhout weer leider in UCI-Europe Tour klassement 
   (28/07/2006) 

Dankzij zijn zege in het Belgisch kampioenschap heeft Niko Eeckhout de witte trui van leider in het 
individuele klassement van de UCI Europe Tour weer te pakken. De punten van het kampioenschap 
werden immers eind juni nog niet meegeteld. In de volgende UCI-Europe Tour wedstrijden zullen we 
Niko dus niet zien in de Belgische driekleur. In het ploegenklassement staan we op vier. Unibet.com 
staat hier aan de leiding, ze staan 289 punten voor Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. De 
Europe Tour omvat 23 professionele continentale ploegen en een 90-tal continentale ploegen. Naast 
de Pro Tour met zijn ploegen, kalender en klassement heeft de UCI Europe Tour eveneens een 
individueel klassement en een eigen kalender. 
 

UCI Europe Tour, ranking 25.07.2006 
4: Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen, 1109 ptn.

place name ptn.

1 Niko Eeckhout 428

24 Frederik Willems 200

89 Frederik Veuchelen 104
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 Ronde van het Waalse Gewest: D'Hollander eindwinnaar 
tussenspurtklassement    (28/07/2006) 

Geen ereplaats in de slotrit van de Ronde van het Waalse Gewest vandaag voor onze ploeg. Baden 
Cooke (Unibet.com) won de rit in een massaspurt en Fabrizio Guidi (Phonak) werd eindwinnaar. Iljo 
Keisse is 10de in het eindklassement. Een groep van 4 met daarbij net als gisteren Glenn D'Hollander 
reed lange tijd voorop. Gedurende 2 dagen sprokkelde Glenn dan ook de nodige punten voor het 
tussenspurtklassement zodat hij eindwinnaar is. 

   

 

 Matthew Gilmore revalideert    (28/07/2006) 

Zeven dagen na de zware val van Matthew Gilmore in de kermiskoers te Ninove is er al meer en wat 
beter nieuws. De knieschijf is niet gebroken, maar de ligamenten onder de knie zijn afgerukt. Er is 
een breuk van het scheenbeen net onder de knie en een dubbele open dijbeenbreuk. Operatief werd 
een spil ingebracht en ter hoogte van de knie draagt Matthew een brace zodat hij de knie 30° kan 
plooien. Hij kan al met krukken rondstappen en startte reeds met lichte oefeningen. De revalidatie 
zou ongeveer 3 maanden duren. Matthew weet goed wat hem te wachten staat maar is sterk 
gemotiveerd. Hij hoopt rond de jaarwisseling terug competitief te zijn en blijft ambitieus voor de 
Olympische Spelen in Peking in 2008. Wij duimen alvast voor een goed herstel! 

   

 

 Ronde van het Waalse Gewest: Iljo 3de in koninginnerit 
   (28/07/2006) 

Fabrizio Guidi (Phonak) won in een massaspurt de koninginnenrit van de Ronde van het Waalse 
Gewest en heeft opnieuw de leiderstrui te pakken. De dag voordien werd Nico Sijmens leider na winst 
in de derde rit. 
 
De koningeinnerit werd gekleurd door een kopgroep van 7 met daarin Glenn D'Hollander en Kurt 
Hovelynck. Op 11 kilometer van het einde werden de vluchters gegrepen. de streep werden ze echter 
door het voltallige peloton bij de lurven gevat. In de spurt werd Iljo Keisse 3de. 

107 Evert Verbist 91

193 Koen Barbé 60

201 Pieter Ghyllebert 58

247 Steven Caethoven 48

369 Kurt Hovelijnck 31

369 Jens Renders 31

377 Wouter Van Mechelen 30

416 Wesley Van der Linden 29

438 Kenny De Haes 26

635 Maarten Wijnants 14

662 Benny De Schrooder 12

662 Iljo Keisse 12

715 Serge Pauwels 11

1013 Dimitri De Fauw 3
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 Ronde van het Waalse Gewest: ereplaatsen voor Lisabeth, 
Caethoven en Keisse    (25/07/2006) 

De eerste 2 ritten van de Ronde van het Waalse Gewest zitten er op. Veel aanvalspogingen in de 
eerste rit, maar de ploegen van de spurters brachten het peloton steeds terug. De Spanjaard Aitor 
Galdos (Ceramica Panaria) was de snelste voor Fabrizio Guidi (Phonak). Die laatste won dan wel de 
2de rit. In de eerste rit ging de spurt bergop en Kenny Lisabeth snelde knap naar de 5de plaats. In 
het voorlopige klassement staat hij momenteel 6de. In de 2de rit werd Steven Caethoven 6de en Iljo 
Keisse 8ste. Hieraan ging een vroege vlucht van 2 vooraf. 

   

 

 Kort: Sachsen Tour – Aalst & Diksmuide    (25/07/2006) 

Er waren afgelopen weekend voor onze renners geen ereplaatsen meer in de tijdrit en de 5de rit van 
de Duitse Sachsen Tour. Wouter Van Mechelen werd wel eindwinnaar van het klassement van de 
tussenspurten en kon zo de groene trui mee naar huis nemen. 
 
Maandag stond in Aalst traditiegetrouw het eerste Belgische natourcriterium op het programma. 
Robbie McEwen won voor Niko Eeckhout. Een dag later in Diksmuide werd Niko 4de en Dimitri De 
Fauw 8ste. 

   

 

 Sachsen Tour: Wouter Van Mechelen steeds in het groen 
   (21/07/2006) 

Een ontsnapping van zeven kleurde de 3de rit in de Sachsen Tour. Onze ploeg had niemand mee aan 
boord maar de best geklasseerde van de vluchters stond op 27 minuten in de stand. Het peloton liet 
begaan zodat de voorsprong van de 7 opliep tot 20 minuten. De temperatuur van 36 graden en de 
afstand, opnieuw meer dan 200 kilometer, zullen hier wel voor iets tussen gezeten hebben. Een dag 
eerder bereikte het kwik zelfs even de 40 graden. Aan de aankomst had het peloton nog steeds een 
achterstand van bijna 18 minuten. Wesley Van der Linden, 17de, was onze best geklasseerde in de 
rit. In het sprintklassement voor de groene trui staat Wouter Van Mechelen al van bij het begin van 
deze ronde op kop. De punten hiervoor zijn te verdienen onderweg maar dat samen met 
bonificatieseconden zodat er elke dag toch strijd is in deze spurten. 

   

 

 Sachsen-Tour: Wesley Van der Linden 3de    (21/07/2006) 

Vreselijke hitte ook in de Duitse Sachsen-Tour en dat noopte de organisator in samenspraak met de 
jury om te snoeien in het zware parcours van de 2de rit. De zeer steile "Wand von Meerane" bleef in 
het programma en de rit ging toch nog over 216 kilometer maar ondanks vele aanvallers stevenden 
we toch op een pelotonspurt af. Daarin pakte Wesley Van der Linden knap de 3de plaats. 

   

 

 Zege voor Maarten Wijnants, zeer zware val voor Matthew Gilmore 
   (21/07/2006) 

Goed en slecht nieuws tijdens en na de regionale wedstrijd van Ninove donderdag. Maarten Wijnants 
won de wedstrijd solo maar Matthew Gilmore kwam zeer zwaar ten val.  
 
Matthew reed vroeg in de wedstrijd op een houten paaltje, viel, en liep daarbij een open 
dijbeenbreuk en een breuk van de knieschijf op. Hij werd voor een heelkundige ingreep overgebracht 
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naar het UZ van Aalst. Matthew rijdt de regionale wedstrijden vooral als voorbereiding op het 
komende zesdaagseseizoen maar zal nu zeer lang out zijn. Vooral de kniebreuk baart zorgen.  
 
In de wedstrijd zelf speelde de Pollareberg scherprechter. In de laatste ronde raakten 4 renners 
voorop. Maarten Wijnants was erbij en kon zijn medevluchters losschudden op weg naar zijn eerste 
profzege. Steven Caethoven won de pelotonspurt voor de 5de plaats. 

   

 

 Pauwels knap 4de in 1ste rit Sachsen-Tour    (20/07/2006) 

In dezelfde tropische omstandigheden als hier reden onze mannen vandaag op Duitse bodem de 
eerste rit van de Sachsen-Tour International, een meerdaagse wedstrijd die tot zondag duurt. Net als 
in de Tour de France was Rabobank aan het feest; Pedro Munoz Horrillo won hier de rit, op 5 
seconden gevolgd door ploegmaat Kolobnev. In diens spoor eindigden nog 4 renners in dezelfde tijd. 
De Canadees Michael Berry (Discovery) was 3de en Serge Pauwels werd heel mooi 4de.  
 
Horillo liet in de zware finale na een heuse afvallingskoers 9 medevluchters in de steek. Eerder op de 
dag kregen we een ontsnapping met daarbij Wouter Van Mechelen. Hij had het gezelschap van 
Christian Leben (Wiesenhof-Akud) en Erik Hoffmann (Team Lamonta). De 3 bereikten een maximale 
voorsprong van 7 minuten en werden gegrepen op 20 kilometer van het einde.  
 
Morgen staat een rit over 229 kilometer op het programma, meteen de langste rit van deze 
wedstrijd. 

   

 

 Boekhoute: eerste seizoenszege voor Koen Barbé    (17/07/2006) 

Onze ploeg, talrijk aanwezig in Boekhoute, had met Kurt Hovelijnck, Maarten Wijnants, Pieter 
Ghyllebert, Tom Stubbe en Koen Barbé 5 man mee in een kopgroep van 13 die tot stand kwam op 40 
kilometer van het einde. Met nog ongeveer 15 kilometer te gaan ging Koen solo en hij rondde dat 
met succes af. Even later finishte Maarten als 2de. 

   

 

 Caethoven wint massaspurt in Vilvoorde    (11/07/2006) 

Steven Caethoven boekte vandaag zijn 2de seizoenszege door de regionale wedstrijd te Houtem-
Vilvoorde te winnen. In de massaspurt werd Wouter Van Mechelen 2de. Steven won eerder dit jaar al 
een rit in de Rheinland-Pfalz Rundfahrt. 
 
Vroeg in de wedstrijd kregen we een kopgroep van 8 met daarbij Aron Huysmans. Slechts 1 
vertegenwoordiger van de ploeg vooraan was wat weinig zodat de ploeg de achtervolging op gang 
trok. Glenn D’Hollander en Bart Vanheule deden het werk en op het moment van de hergroepering 
zetten de 2 gewoon door. Verderop kregen nog 4 renners met daarbij Koen Barbe vooraan 
aansluiting zodat we nu 6 man op kop hadden. Nu waren het Unibet en Palmans die achtervolgden en 
de hergroepering werd een feit op 300 meter van de finish. We kregen zo een chaotische eindsprint 
waarin Steven Caethoven zich dus de sterkste toonde. 

   

 

 Biketrial: Belaey 2de in wereldbekerwedstrijd Knokke 
   (11/07/2006) 

Afgelopen zondag ging te Knokke de 3de wedstrijd voor de wereldbeker biketrial door. Kenny Belaey 
was de sterkste in de halve finale maar moest in de finale de Fransman Vincent met 1 puntje laten 
voorgaan. Kenny staat ook 2de in de wereldbeker tussenstand.  
 
De wedstrijd vond plaats op het strand ter hoogte van het Rubensplein in het hartje van Knokke. De 
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organisatoren konden terugblikken op een zeer geslaagd evenement en de atleten waren al even 
enthousiast. Er was heel wat belangstelling, en we zagen prachtige prestaties. Het parcours werd 
gevormd door een reeks kunstmatige hindernissen aangevuld met rotsen, en de stevige wind maakte 
alles nog wat lastiger.  
 
Binnenkort voegen we een reeks foto's van deze wedstrijd toe op deze website. 

   

 

 Kort: Eeckhout wint - Wesley VDL top 10    (08/07/2006) 

Niko Eeckhout boekte bij zijn eerste optreden in de kampioenentrui meteen succes. Vrijdag won hij in 
Sint-Niklaas het dernycriterium. Na drie reeksen scoorde hij de meeste punten. Niko won de 
slotreeks.  
 
De 5de rit van de Ronde van Oostenrijk eindigde op een spurt waarin Wesley Van der Linden de 6de 
plaats beehaalde, meteen al zijn 3de top 10 stek in deze rittenwedstrijd. 

   

 

 Ronde van Oostenrijk: Ghyllebert wint koninginnenrit! 
   (06/07/2006) 

Pieter Ghyllebert won donderdag de koninginnenrit in de Ronde van Oostenrijk. De rit ging over 182 
km van Kitzbühel naar Prägraten met onderweg 4 zware beklimmingen. We zijn inmiddels 4 ritten 
ver in deze ronde en de Oostenrijker Christian Pfannberger (Elk Haus Simplon) leidt het klassement.  
 
Derde keer goede keer moet Ghyllebert gedacht hebben. Reeds 2 maal dit jaar werd hij na een lange 
vlucht op de valreep ingelopen. Nu deed hij hetzelfde met de Italiaan Vincenzo Nibali die nog 3de 
werd. Dit is Pieters eerste profoverwinning, een hele mooie en prestigieuze bovendien. De renners 
beklommen onder andere de 2423 meter hoge Grossglockner, uiteraard een col buiten categorie. 
Serge Pauwels, 24ste vandaag op 1'44", is onze best geklasseerde renner op de 13de plaats, 
onmiddellijk gevolgd door Pieter.  
 
In de eerste rit hadden we al top 10 plaatsen met Wesley Van der Linden (5de) en Jens Renders 
(9de).In de 2de rit werd Wesley dan weer 7de. Vanaf de 3de rit begon het klimwerk en hier was 
Serge Pauwels (17de) onze beste renner. Benny De Schrooder was 19de. 

   

 

 Wouter wint in Lede    (02/07/2006) 

Wouter Van Mechelen pakte zondag in de regionale wedstrijd te Lede zijn 2de zege van het seizoen. 
Eerder zegevierde hij ook in Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Met een kopgroep van 10 gevolgd door een groep van 15 viel de wedstrijd in een beslissende plooi. 
Vooraan hadden we Wouter Van Mechelen en Glenn D’Hollander, in de 2de groep zaten Aron 
Huysmans en 2 Kenny’s (Lisabeth en Dehaes). Uit de 10 raakte Wouter weg in het gezelschap van de 
Palmans-ploegmaats Christophe Roodhooft en crosser Niels Albert. De 2 gingen uiteraard om beurten 
aanvallen maar kregen sterke Wout niet op de knieen. Voor de ploeg is dit de 15de overwinning van 
het jaar. 

   

 

 GP Knetemann: Sentjens wint, Kenny Dehaes 10de    (29/06/2006) 

In het Nederlandse Oosterbeek won Roy Sentjens (Rabobank) solo de eerste Grote Prijs Gerrie 
Knetemann. Kenny Dehaes finishte net in de top 10. Sentjens zat al vroeg in de wedstrijd mee 
vooraan in een kopgroep van 13. Voor onze ploeg zaten Iljo Keisse, 1ste aanvaller van de dag, en 
Wouter van Mechelen in die groep. De wedstrijd over 155 kilometer werd gereden op een lastig 
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parcours met veel klimmetjes. Bart Voskamp was de koersdirecteur. 

   

 

 Chocolade Jacques verder in 2007 - Nieuwe renners 
   (26/06/2006) 

Naast de nationale titel van Niko Eeckhout viel er afgelopen weekend nog meer goed nieuws te rapen 
bij de ploeg. Vandaag kon manager Christophe Sercu aankondigen dat hoofdsponsor Chocolade 
Jacques zijn contract met de ploeg verlengd heeft met 1 jaar en met optie voor nog een bijkomend 
jaar. Chocolade Jacques is dus zeker in 2007 hoofdsponsor van de ploeg. Er is ook al een contract 
met Topsport Vlaanderen om minimaal door te gaan tot en met 2008. 
 
Verder werden reeds twee nieuwe renners aangeworven. Nikolas Maes (Beveren 2000) en Jelle 
Vanendert (Bodysol - Win for Life - Jong Vlaanderen) ondertekenden een verbintenis voor twee jaar. 

   

 

 Niko Eeckhout Belgisch kampioen !!    (25/06/2006) 

Niko Eeckhout werd afgelopen zondag in Antwerpen nationaal kampioen op de weg. In een spurt met 
5 vloerde hij zowaar wereldkampioen Tom Boonen (brons) en Philippe Gilbert (zilver). En in Senzeille 
bij Charleroi werd biketrial-specialist Kenny Belaey eveneens Belgisch kampioen. 

Snelle start 

Om 12 uur vertrokken 100 profs op de markt van Antwerpen voor het BK 2006. Eén grote en 16 
kleine ronden stonden op het programma. Er werd enorm snel gestart met heel wat 
ontsnappingspogingen maar niemand raakte echt weg. Matthew Gilmore was de eerste aanvaller van 
de dag, samen met Ingels (Davitamon-Lotto). Andere aanvallers voor onze ploeg waren D'Hollander, 
Pauwels, Van Mechelen, Stubbe en Veuchelen. Bij de aanvang van de plaatselijke ronden begon het 
serieus te regenen waardoor het parcours er op sommige plaatsen gevaarlijk bij lag. Veel lekke 
banden en valpartijen tijdens de rest van de wedstrijd waren hiervan het gevolg. We kregen ook een 
eerste serieuze aanval met Van Impe, Vansevenant, Devolder en Amorison. Niemand van de ploeg 
was mee en achtervolgen was nu de boodschap. 

Bart Vanheule en later Kurt Hovelijnck 

De vluchters werden gegrepen waarop we even verder een trio in de aanval zagen. Nu hadden we 
Bart Vanheule mee, samen met Kaisen (Davitamon Lotto) en Sentjens (Rabobank). In het peloton 
viel het even stil en de situatie bleef een tijdje onveranderd. De drie leiders raakten maximum 1’40” 
voorop maar met nog iets meer dan 80 kilometer te gaan kregen we een hergroepering waarop Kurt 
Hovelynck meeging met Gert Steegmans (Davitamon Lotto) en Sébastien Rosseler (Quick Step). Die 
laatste viel letterlijk en figuurlijk vooraan weg en de 2 gingen door. Al die tijd konden de andere 
renners van onze ploeg in het peloton rustig afwachten. 

Op weg naar de finale 

Op het ogenblik dat de voorsprong van de 2 begon te slinken kregen we vanuit het peloton een 
aanval van Niko Eeckhout met Johan Vansummeren (Davitamon-Lotto), Leif Hoste (Discovery) en 
Philippe Gilbert (FdesJeux). Even verderop volgde een groep met nog streeds Kurt Hovelijnck en Gert 
Steegmans en verder nog Jurgen Van Goolen (Discovery), Tom Boonen en Kevin Van Impe (Quick 
Step), James Vanlandschoot (Landbouwkrediet) en Geert Omloop (Unibet.com). Bij het ingaan van 
de laatste 2 ronden reed Tom Boonen de kloof met de eerste vier dicht en we kregen een kopgroep 
van 11. Meteen werd duidelijk dat de winnaar hier zat en we werden getrakteerd op een spannende 
slotronde. 

Spannende slotronde 

Gilbert viel aan en raakte voorop met Van Impe en Hoste, op 50 meter gevolgd door Niko Eeckhout, 
Boonen en Vansummeren. Boonen maakte als eerste de sprong en net op tijd kon Niko met 
Vansummeren nog aansluiten. Die laatste, kansloos in de spurt, ging demarreren en een leeggereden 
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Van Impe haakte af, zodat Tom Boonen zelf de kloof moest dichten. Dat gebeurde bij het ingaan van 
de laatste 300 meter en even verder zette Niko aan. Met succes, want Niko pakte meteen enkele 
fietslengten, ging fors door, won de spurt en kroonde zich tot opvolger van Serge Baguet. Na de 
finish vatten zijn concurrenten het mooi samen: Niko was snel, sterk en slim. Hij haalde voordeel uit 
het biljartvlakke parcours en het slechte weer. De nationale titel geeft nog meer uitstraling aan zijn 
rijk palmares. Kurt Hovelijnck bleef uit de greep van het peloton en werd kap 8ste terwijl Wouter Van 
Mechelen in de pelotonspurt tweede werd achter Wouter Weylandt (QuickStep), goed voor een 11de 
plaats. 

Ook titel voor Kenny Belaey 

Voor de ploeg is deze prachtige zege al de 14de van het lopende seizoen en de bekroning van 2 
opeenvolgende sterke jaren. Leuk nieuws viel er verder te rapen in Senzeille bij Charleroi waar 
biketrial-specialist Kenny Belaey op een kletsnatte omloop eveneens Belgisch kampioen werd. In het 
Scandic Hotel werd nadien dan ook gevierd met champagne en een etentje maar het feest kreeg 
ongetwijfeld een stevig vervolg in Wielsbeke. 

   

 

 Kort: website voor Van Mechelen - Hovelijnck op topsporters.net 
   (23/06/2006) 

Net voor het Belgisch Kampioenschap in zijn thuisstad Antwerpen (Brasschaat) lanceert Wouter Van 
Mechelen zijn eigen website, je vindt hem vanaf nu op http://www.woutervanmechelen.be. 
 
Kurt Hovelijnck had al een tijdje een website op topsporters.net, een initiatief voor en door 
topsporters. Hij staat daar nu als "topsporter van de maand" in de kijker en je vindt er een interview 
(klik hier voor het interview). 

   

 

 Veuchelen 4de in Halle-Ingooigem, Eeckhout 8ste    (21/06/2006) 

Van Baden Cooke versloeg in een spurt met 2 Jan Kuyckx en won zo de de 59ste editie van Halle-
Ingooigem, een wedstrijd van eerste categorie. 
 
Tien leiders begonnen aan zes plaatselijke ronden van elk 16,5 kilometer. Op 80 kilometer van het 
kregen we een aanval met Niko Eeckhout en verder ook Jan Kuyckx en Sebastien Rosseler. Wouter 
Weylandt en Sven Renders konden nog aansluiten, later gevolgd door nog 6 andere renners. We 
kregen nog aanvalspogingen van Niko en verderop Frederik Veuchelen in het gezelschap van Stijn 
Devolder maar zij werden telkens terug gegrepen. In de fnale ging Jan Kuyckx er dan vandoor en 
alleen Cooke kon hem nog remonteren met het gekende gevolg. Frederik werd 4de en Niko 8ste. 

   

 

 Werelbeker biketrial #2: Belaey 4de    (20/06/2006) 

Na de tweede wereldbekermanche biketrial vinden we Kenny Belaey terug op de 2de plaats in het 
voorlopig klassement. Kenny won zijn halve finale en werd 4de in de moeilijke en vooral technische 
finale. De volgende wedstrijd gaat door in Knokke op 8 en 9 juli. 

   

 

 Asturie, 4de rit voor Artetxe    (19/06/2006) 

De Spanjaard Mikel Artetxe won de 4de rit in de Ronde van Asurie terwijl Oscar Sevilla leider blijft in 
het algemeen klassement. We kregen in deze rit een kopgroep van 27 man met daarbij Tom Stubbe. 
In de finale viel de groep uiteen en Tom eindigde 21ste. In het klassement komt hij nu op de 17de 
plaats. De andere renners van de ploeg zaten in de grote bus op 18'20". 
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 Zwaar klimwerk in Asturie    (19/06/2006) 

Oscar Sevilla (T-Mobile) won zaterdag de zware bergetappe van de Ronde van Asturie en nam zo de 
leiding in het klassement. Drie cols stonden op het programma, de 2de was er eentje ‘buiten 
categorie’ en op de slotklim over 10 kilometer waren er stroken tot 17%. Tom Stubbe (21ste) en 
Benny De Schrooder (22ste) waren onze eerste mannen. Kenny Dehaes eindigde net in de top 10, 
Kurt Hovelijnck werd 15de en Pieter Ghyllebert 17de. 

   

 

 Een zeer geslaagde Ster Elektrotoer    (19/06/2006) 

De laatste rit van de Ster Elektrotoer eindigde in een massasprint nadat een traditionele vroege 
vlucht in de finale teniet werd gedaan. De Duitser Robert Forster won, Niko Eeckhout werd 5de en 
Steven Caethoven 8ste. Een breukje in het peloton, samen met bonificatieseconden gescoord door de 
Italiaan Bossoni, maakten dat Frederik Willems in het eindklassement terecht kwam op de 5de plaats 
en Maarten Wijnants eindigde 7de. Frederik en de ploeg kunnen met mooie ereplaatsen en eindwinst 
in het ploegenklassement uiteraard terugblikken op een zeer geslaagde Ster Elektrotoer. 

   

 

 Kenny Dehaes 3de in openingsrit Asturia    (16/06/2006) 

In de Ronde van Asturia was de Spanjaard Oscar Grau de snelste van de eerste rit. Kenny Dehaes 
werd knap 3de. De aankomst ging hellend omhoog en Kenny zette wat vroeg aan maar het resultaat 
is mooi. Wesley Van der Linden eindigde nog net in de top 10.  
 
Na 22 kilometer wedstrijd kregen we een kopgroep van 15 maar onze ploeg was niet mee. 
Achtervolgen dus, en op het ogenblik dat de koplopers nog 15 seconden hadden sprong Kurt 
Hovelijnck vanuit het peloton naar de vluchters. Met 16 liep de voorsprong weer op tot 40 seconden 
toen Kurt samen met een andere renner ten val kwam. Kurt wist wel de rit te beeindigen. De 14 
werden toch weer ingelopen en we kregen nog heel wat ontsnappingspogingen waarbij Pieter 
Ghyllebert en Tom Stubbe actief waren, steeds was er wel iemand van onze ploeg mee. Tom kwam 
ook nog ten val, gelukkig zonder veel erg. 

   

 

 Voigt wint de koninginnenrit in Ster Elektrotoer    (16/06/2006) 

Halfweg de 4de rit in de Ster Elektrotoer kregen we een kopgroep van 4. Onze mannen zaten in het 
peloton dat nog terugkwam in de finale en het was de Duitser Jens Voigt (CSC) die op de laatste klim 
naar La Gileppe als eerste boven kwam. Zijn ploegmaat Kurt-Asle Arvesen blijft leider. Frederik 
Willems werd 10de op 8 seconden, Maarten Wijnants 13de op 16 seconden. Frederik is het groen 
kwijt maar blijft 3de in het klassement en Maarten blijft 7de. Chocolade Jacques – Topsport 
Vlaanderen voert het ploegenklassement aan wat ons de "gele petjes" oplevert. Mooi allemaal, want 
het was een loodzware rit vandaag, er waren liefst 37 renners die de strijd staakten. Morgen volgt de 
laatste rit. 

   

 

 Frederik Willems wint 3de rit Ster Elektrotoer    (15/06/2006) 

Frederik Willems boekte een prachtige zege in de 3de rit van de Ster Elektrotoer en Maarten Wijnants 
volgde op de 6de plaats op 18 seconden. Start en aankomst lagen in Valkenburg, de rit was eigenlijk 
een mini-Amstel Gold-race over 179,4 kilometer met finish op de Cauberg.  
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Na ongeveer 30 
kilometer 
wedstrijd 
ontstond er een 
kopgroep van 
12 man met 
Frederik en 
Maarten. Ook 
op post waren 
onder meer 
Kurt Arvesen 
(CSC), Jurgen 
van de Walle 
(Quick-Step), 
Gerben Lowik 
(Rabobank) en 
Sven Renders 
(Landbouwkrediet). 
Aan kilometer 
80 bereikten de vluchters hun maximale voorsprong van 8 minuten. Davitamon-Lotto had niemand in 
de kopgroep en bracht de achtervolging op gang maar de vluchters bleven buiten schot.  
 
Bij de eerste beklimming van de Cauberg, na 153 kilometer, kregen we een aanval van Maarten. De 
meeste concurrenten kwamen terug en met 9 gingen ze de finale in. Er volgde nog aanvalswerk van 
zowel Maarten als Frederik. Op de Bemelerberg aan kilometer 165 raakte Frederik voorop maar ook 
nu kwamen nog renners terug. Aan de voet van de Cauberg zette Frederik Willems nog maar eens 
aan en nu met succes. Frederik won solo, de Noor Kurt-Asle Arvesen werd 2de op 11 seconden en 
nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Jens Voigt. Maarten werd mooi 6de op 18 seconden. Het 
peloton finishte op meer dan 4 minuten. Frederik draagt morgen ook de groene puntentrui, in dat 
nevenklassement staat hij samen met Erik Dekker en Aart Vierhouten op kop. In het algemeen 
klassement staat Frederik 3de op 33 seconden van de leider, Maarten staat 7de op 56 seconden.  
 
Bij het begin van dit seizoen won Frederik al een rit en de eindstand in de Ster van Besseges en hij 
reed ook een maand rond als leider in de UCI Europe Tour tussenstand.  
 
Na deze mini-Amstel Gold-race volgt morgen een mini Luik-Bastenaken-Luik over 187 kilometer met 
start in Verviers, aankomst bergop in La Gileppe en onderweg de Rosier en La Redoute. Zaterdag is 
er de slotrit van Buchten naar Eindhoven over 133,5 km. 

   

 

 Subida al Naranco: De Schrooder 10de    (14/06/2006) 

Benny De Schrooder werd mooi 10de in de Spaanse 1dagswedstrijd Subida al Naranco. De wedstrijd 
gaat over 162 kilometer doorheen Asturias met onderweg heel wat klimwerk en de aankomst ligt op 
de Monte Naranco. Baliani (Panaria) won de wedstrijd en in het spoor van De Schrooder reden ook 
Ghyllebert (11de) en Stubbe (15de) een mooie uitslag. Vrijdag beginnen zij aan de Vuelta Ciclista 
Asturias. 

   

 

 Elektrotoer startte met korte rit en tijdrit    (14/06/2006) 

De eerste etappe in de Nederlandse Ster Elektrotoer ging om van Schijndel naar Nuth over 122 
kilometer. Er werd van bij de start snel gereden en na een uur wedstrijd kregen we een kopgroep 
van oorspronkelijk 13 man met daarbij Iljo Keisse. Andere namen vooraan waren Van Summeren, 
Pronk, Vierhouten, Voigt, Van Impe en Knaven. Onderweg pikte Iljo de 2de plaats mee in de enige 
tussenspurt van de dag, alleen Mathew Hayman ging hem vooraf. Het peloton begon te laat aan de 
achtervolging en vooraan waren ze nog met 12 om te strijden voor de zege. Er volgde nog 
aanvalswerk in de finale en Aart Vierhouten won de rit. Het peloton eindigde op 20 seconden. In de 
namiddag volgde dan nog een tijdrit over 11 kilometer en hier was Niko Eeckhout onze beste man. In 
het klassement staat Niko op 1'03". 
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 Keisse sterk in Haspengouwse Pijl    (12/06/2006) 

Erwin Thijs (Unibet.com) won zondag in Cras-Avernas de 53ste editie van de Haspengouwse Pijl. Iljo 
Keisse kwam na mechanische pech sterk terug uit een verloren positie en werd mooi vierde.  
 
De wedstrijd werd met de bloedhete temperaturen en enkele stevige hellingen in de buurt van 
Hannuit en Huy een lastige klus. Al vroeg ging een groepje ervandoor en met Thijs aan boord weet je 
het wel. Kort voor het ingaan van de 4 plaatselijke ronden van 8 kilometer kwam er een tegenreactie 
met voor ons Wesley Van der Linden mee. Bij deze groep van 6 was niemand mee van Unibet, zij 
namen in het peloton de kop. De kloof tussen de 4 koplopers, 2de groep en peloton werd gaandeweg 
kleiner en met nog iets meer dan 10 kilometer te gaan ging Thijs solo terwijl de 2de groep werd 
ingelopen door het peloton. Iljo Keisse plaatste nog een stevige reactie vanuit het peloton maar 
kwam te laat. Aan de finish werd hij mooi 4de. Eerder in de wedstrijd zat Iljo samen met Wouter Van 
Mechelen na mechanische pech in een verloren positie maar na een sterk nummertje wist hij terug 
vooraan in koers te verschijnen. 

   

 

 Hovelijnck sterk in Veenendaal-Veenendaal    (09/06/2006) 

Tom Boonen boekte woensdag in Veenendaal-Veenendaal zijn 16de zege van het seizoen. De 
wereldkampioen won de massasprint nadat zes vroege vluchters werden ingelopen. Bij die kopgroep 
hadden we Kurt Hovelijnck mee. De zes reden 180 kilometer in de aanval en met 11 minuten 
voorsprong zag het er even naar uit dat ze vrij spel hadden. Tot uiteindelijk Rabobank en later Quick 
Step het peloton terug brachten. Hoe dan ook, Kurt zette een zeer sterke prestatie neer. In de 
massasprint werd Wouter Van Mechelen 7de. 

   

 

 Gullegem: Vanheule en De Fauw vallen    (07/06/2006) 

Met zijn 156 verschenen ze dinsdag aan de start van de 62ste Ommegangsprijs in Gullegem. Al snel 
kregen we een ruime kopgroep van meer dan 30 renners met voor onze ploeg Tom Stubbe en Dimitri 
De Fauw. De voorsprong liep snel op zodat onze ploeg in het peloton de achtervolging inzette. Op het 
ogenblik dat het er naar uitzag dat we een hergroepering kregen kwam vooraan in het peloton Bart 
Vanheule ten val. De achtervolging stokte, en op dat moment viel de kopgroep uiteen. Vooraan in de 
wedstrijd hadden we een nog steeds ruime groep van 21 man, Dimitri inbegrepen. De 21 bleven 
voorop en met nog 3 kilometer te gaan plaatste Dimitri een aanval. Even verderop kwam hij echter 
ten val in een bocht door een klapband. Christoph Roodhooft (Palmans-Sapim) won de spurt van de 
koplopers. Dimitri werd 23ste, Iljo Keisse 25ste.  

   

 

 Wouter Van Mechelen wint in Sint-Pieters-Leeuw    (04/06/2006) 

Wouter Van Mechelen boekte zaterdag in Sint-Pieters-Leeuw zijn eerste zege van het seizoen. Wouter 
en ook Kenny Dehaes hadden zich eerder in de wedstrijd al aanvallend getoond en bij andere 
ontsnappingen had onze ploeg telkens 1 of meer mannetjes mee. Op 45 kilometer van het einde 
kregen we een aanval van onder meer Frederik Veuchelen die resulteerde in een kopgroep van 23 
man. Zeven Chocolade-Jacques renners waren nu aan boord. In de finale ging Wouter er alleen 
vandoor. Met een geringe voorsprong moest hij alles geven maar hij hield nipt stand. Steven 
Caethoven, vorig jaar nog winnaar van deze Leeuwse Pijl, werd meegetrokken in het spoor van 
enkele renners die in de reactie gingen en eindigde nu mooi 2de. 

   

 

 Bayern Rundfahrt: sterke Ghyllebert eindwinnaar punten- en 
bergklassement    (28/05/2006) 
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Het eindklassement van de Bayern Rundfahrt werd gewonnen door de Spanjaard Alberto Martinez.
(Agritubel). Onze Pieter Ghyllebert verzekerde zich van eindwinst in het punten- en bergklassement.  
 
Na 27 kilometer in de slotrit kregen we een kopgroep van 9 man met daarbij Pieter en Benny De 
Schrooder. Onze mannen werden mooi 1 en 2 op de eerstvolgende klim die meetelde voor de 
bergprijs waardoor dat klassement al binnen was. Dat nummertje deden ze na 60 kilometer wedstrijd 
nog eens over bij de eerste tussenspurt want die telt mee voor het algemeen puntenklassement. Bij 
de 2de tussenspurt werd Pieter 2de en bij de 3de was hij weer de sterkste. Tot slot werd hij nog knap 
5de in de rit. Alles samen is dit een prachtig resultaat van heel de ploeg, en Pieter stond alle dagen 
op het podium en pakt op het einde 2 truien in een rittenwedstrijd buiten categorie. 

   

 

 Ronde van België: Eeckhout 7de in eindklassement    (28/05/2006) 

De slotrit van de Ronde van Belgie werd gewonnen door Gert Steegmans die door de daarbij 
verworven bonificatieseconden nog een plaatsje opschuift in het klassement. Hierdoor eindigt Niko 
Eeckhout finaal op de 7de plaats. In de spurt bleef Niko niet langer aandringen zodat hij 9de werd in 
de rit. De eindzege van de Nederlander Tjallingii (Skill-Shimano) kwam niet meer in gevaar. 

   

 

 Ronde van Belgie, rit 4: tevreden Eeckhout 6de in klassement 
   (27/05/2006) 

Niko Eeckhout was tevreden aan het eind van de koninginnerit in de Ronde van Belgie. "Een leuk 
ritje" hoorden we hem zeggen achteraf, zijn goed klassement wist hij te behouden. De Nederlander 
Niki Terpstra was de winnaar van de dag, zijn landgenoot Maarten Tjallingii blijft leider. 
 
Op weg naar Huy kregen we al na 15 kilometer een kopgroep van liefst 23 man met voor Chocolade 
Jacques Maarten Wijnants er bij. Niemand vormde een gevaar voor de leider, wiens ploeg het tempo 
in het peloton regelde. Na de muur van Huy kregen we vooraan een groep van 9 in schijfjes gevolgd 
door de rest van de 23. In het sterk uitgedunde peloton ging Niko goed mee. Hij werd 38ste in de rit 
en in het klassement moest hij alleen Van Heeswijk (Discovery) en Khalilov (L.P.R.) laten voorkruipen 
zodat hij nu 6de staat op 1'37" van de leider. 

   

 

 Bayern Rundfahrt: Zberg snelste in tijdrit    (27/05/2006) 

De tijdrit over 25 kilometer in de Bayern Rundfahrt werd gewonnen door de Zwitser Beat Zberg.
(Gerolsteiner). Jose Alberto Martinez Trinidad Agritubel) werd 2de en neemt de leiding in het 
algemeen klassement. Benny De Schrooder (54ste) en Pieter Ghyllebert (62ste) verloren meer dan 3 
minuten en zetten een stapje terug in het klassement. Pieter is wel nog steeds leider in het 
bergklassement en co-leider in het puntenklassement. In de slotrit van morgen zijn er nog 2 
bergprijzen. 

   

 

 Ronde van België: Glenn D'Hollander sterk    (26/05/2006) 

Een tijdrit, een korte rit in lijn, en veel regen, dat waren de ingrediënten van de 3de dag in de Ronde 
van België. In de tijdrit moest Niko zijn goed klassement verdedigen en hij eindigde 17de op net niet 
een minuut. Met een 4de plaats in de spurt van een korte namiddagrit blijft hij in de top 10 van het 
klassement. In die rit liet Glenn D'Hollander zien dat hij er terug staat. Samen met Kevin Van Impe 
en Yuri Mitlushenko (team L.P.R.) zette hij een lange vlucht op. Toen het peloton kort kwam opzetten 
gaven Glenn's medevluchters er de brui aan maar zelf bleef hij nog kilometers lang doorgaan. 
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 Bayern Rundfahrt, rit 3: Van Mechelen in de aanval    (26/05/2006) 

Net zoals hier werd in de Bayern Rundfahrt het peloton geteisterd door de koude en de regen. Op het 
programma stond een rit over 182 kilometer met onderweg vier hellingen en 3 tussenspurten. Kort 
na de start kregen we een 12-koppige leidersgroep met daarbij Wouter Van Mechelen. De vluchters 
werkten goed samen en in het peloton bleef de reactie uit. De maximale voorsprong van de leiders 
bedroeg 7'30" en dat was geen probleem want de best geklasseerde renner vooraan stond op meer 
dan 12 minuten van de leider, Gerhard Trampusch. Wouter was zeer bedrijvig en won 2 
tussenspurten en een bergprijs. Op die manier graaide hij puntjes weg bij de concurrentie waardoor 
Pieter Ghyllebert zijn leiderstrui in het bergklassement kon behouden.  
 
Met nog 15 kilometer te gaan ging Wouter samen met Ralf Grabschj even in de aanval en in de 3de 
tussenspurt was hij nu 2de. Er volgde nog een beklimming en op 10 kilometer van het einde bleven 
ze vooraan nog met 7 over. Even verder volgde een groepje van 3 met daarbij Wouter. Uiteindelijk 
trok Grabsch opnieuw in de aanval en hij won de rit en Wouter eindigde net in de top 10. Een eerste 
peloton met Ghyllebert, Hovelijnck en De Schrooder volgde op ongeveer 6 minuten. Barbe (door een 
lekke band), Van der Linden en Lisabeth volgden in een 2de peloton.  
 
Pieter Ghyllebert behoudt alleszins de leiderstrui in het bergklassement tot zondag, morgen staat er 
een tijdrit op het programma. 

   

 

 Bayern Rundfahrt, rit 2: Ghyllebert en De Schrooder houden stand 
   (25/05/2006) 

Gerhard Trampusch won de 2de rit in de Bayern Rundfahrt en is ook de nieuwe leider. Na een 
hectisch uurtje kregen we een kopgroep van 18 renners met daarbij Koen Barbe. Onderweg waren er 
2 beklimmingen met stijgingspercentage tot 18 % over 2 kilometer. De kopgroep viel uiteen op die 
beklimmingen en werd verderop ingelopen door het peloton. We kregen dan een nieuwe kopgroep 
van 9 man met niemand van de ploeg bij. Een eerste peloton eindigde op 26 seconden en daarbij 
zaten Benny De Schrooder en Pieter Ghyllebert. Pieter staat nu 11de in het klassement, 2de in het 
jongeren- en puntenklassement en nog steeds op kop in het bergklassement. 

   

 

 Ronde van Belgie, rit 2: Eeckhout 7de    (25/05/2006) 

Wereldkampioen Tom Boonen won de 2de rit van de Ronde van Belgie. Veel aanvallers vandaag, 
waaronder Glenn D'Hollander en later Steven Caethoven die in de goede vlucht zat. Het groepje werd 
in de finale ingelopen en we kregen in Knokke de traditionele massasprint. Net als in de eerste rit 
was Niko Eeckhout onze renner in de top tien. 

   

 

 Bayern Rundfahrt, rit 1: sterk nummer van Ghyllebert 
   (24/05/2006) 

In de eerste rit van de Bayern Rundfahrt zagen we een sterk nummer van Pieter Ghyllebert. Na 
ongeveer 15 kilometer trok Pieter alleen in de aanval. Tot aan kilometer 193 reed hij voorop, zijn 
maximale voorsprong bedroeg meer dan 14 minuten. Onderweg sprokkelde hij punten voor het berg- 
en puntenklassement en bonificatieseconden. Zelfs het laatste bergklassement van de dag, toen 
Pieter al door 4 renners was ingelopen, wist hij nog naar zich toe te trekken. De sprintersploegen 
deden verder hun werk en Erik Zabel won de rit. Pieter staat voorlopig 2de in het klassement en op 
kop in berg- en puntenklassement. 
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 Ronde van Belgie, rit 1: klassementsrijders 
uitgeschakeld, Niko 7de    (24/05/2006) 

Al kort na de start van de eerste rit in de Ronde van Belgie brak het peloton in stukken. De wind, een 
sleurend QuickStep en enkele valpartijen waren hier oorzaak van. Bij de eerste groep zaten heel wat 
kleppers en er werd niet geaarzeld. De eerstvolgende groep had aan de finish reeds een achterstand 
van meer dan 14 minuten. De mannen van QuickStep zaten vooraan met 5 maar het was de 
Nederlander Maarten Tjallingii (Skil-Shimano) die solo wist te winnen. Voor onze ploeg was alleen 
Nico Eeckhout mee, onze andere klassementsrijders zijn dus reeds uitgeschakeld. Niko werd 7de in 
de rit. 

   

 

 Biketrial Francorchamps: Kenny Belaey zet succesreeks verder 
   (22/05/2006) 

Kenny Belaey zet succesreeks van 2005 verder met winst in de eerste wereldbekermanche biketrial 
2006 te Spa Francorchamps. Omwille van zijn goede ranking in 2005 was Kenny vrijgesteld van de 
kwalificaties die zaterdag plaatsvonden. In de finale van zondag op een moeilijk en zwaar parcours 
had Kenny 26 strafpunten. Zijn belangrijkste concurrenten bleef hij daarmee voor. 
 
----------------------------- 
 
FRANCORCHAMPS – Afgelopen weekend werd het circuit van Spa-Francorchamps overrompeld door 
MTB en trial liefhebbers en beoefenaars. De eerste manche in de strijd om de wereldbeker trial bike 
werd voor het eerst in eigen land georganiseerd. Grote blikvanger was onze Belgische trots en 
zevenvoudig wereldkampioen Kenny Belaey. Na een zeer spannende en technisch zeer moeilijke 
finale bevestigde Kenny zijn grootmeesterschap en liet de concurrentie achter zich. 
 
Toch was het helemaal niet zeker of Kenny wel aan de start zou verschijnen. Eerder deze week liep 
Kenny een voedselvergiftiging op, waardoor de voorbereiding op deze manche zeker niet vlekkeloos 
verliep. Het was spannend afwachten of de wereldkampioen al dan niet op tijd in vorm zou geraken.  
 
Kenny mag dan minder scherp gestaan hebben, aan zijn prestaties was daar niets van te merken. 
Ondanks het slechte weer en het technisch zeer moeilijke parcours, slaagde Kenny erin alle 
concurrenten naar huis te rijden. Met de hete adem van Vincent Hermance (FRA) in de nek vloog 
Kenny over de spekgladde rotsen en eindigde met 26 punten, 5 punten minder dan de nummer twee 
Hermance en 12 minder dan Marc Caisso die eindigde met 38 punten. Wesley Belaey (19), Kenny’s 
jongere en zeer getalenteerde broer, mocht niet aan de start komen in de finale. Hij slaagde er niet 
in tijdig alle wedstrijdzones af te werken in de ½ finale en kreeg met de 14 extra strafpunten 
zekerheid van een 14e plaats – ondanks zijn goede prestaties op het gladde Waalse rotsparcours. 
 
Na zijn topjaar 2005 stond Kenny onder grote druk om dezelfde hoge verwachtingen in te lossen. 
2006 was slecht gestart voor Kenny met tal van blessures en tegenslagen, maar met deze 
overwinning is hopelijk de trend gezet voor de rest van een hopelijk zeer succesvol seizoen. The sky 
is the limit en Kenny is vastbesloten om een achtste wereldtitel op zijn naam te schrijven. (AS) 

   

 

 Jens Renders wint in Lochristie (update)    (21/05/2006) 

Jens Renders pakte zondag zijn eerste profzege in de regionale wedstrijd in Lochristie. Voor de ploeg 
is dit de 11de overwinning op de weg. In een spurt met 2 versloeg Jens de pas wederoptredende 
Gregory Habeaux (Landbouwkrediet-Colnago). Beiden waren weggereden uit een kopgroep van 15. 
In die groep was Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen met 5 man vertegenwoordigd en dat 
numeriek overwicht wisten we dus in winst om te zetten. Op 27 seconden won Dimitri De Fauw de 
spurt voor de 3de plaats. Caethoven werd 5de, Van Mechelen 7de en Verbist 9de. In het begin van 
de wedstrijd reed Glenn D'Hollander samen met Mario Willems voorop maar zij werden 
teruggegrepen. Daarna kregen we een kopgroep van tien met Evert Verbist en Frederik Willems maar 
ook dat ging niet door. 
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 Circuit de Lorraine: Hovelijnck eindwinnaar 
rushes-klassement (update)    (21/05/2006) 

Christophe Riblon (AG2R) won de 4de en laatste rit van de Circuit de Lorraine Professionnels en Juan 
Mauricio Soler won het eindklassement. Kurt Hovelijnck werd eindwinnaar van het rushes-
klassement.  
 
De 4de rit ging over 166 kilometer van Metz naar Hayange. Al na vijf kilometer kregen we een 
kopgroep van 6 man met daarbij Tom Stubbe. Net voor de eerste tussenspurt werden de 6 ingelopen 
en dus was het aan de leider van dat klassement, Kurt Hovelijnck, om de mouwen op te stropen. 
Kurt won de spurt en verzekerde zich zo van de winst in dat klassement. Kort daarna geraakte een 
groep van 12 man weg. Tom was opnieuw mee en naast hem hadden we Benny De Schrooder in de 
groep. De 3de in het klassement zat echter ook in de groep waardoor de vluchters niet veel ruimte 
kregen. Hun maximale voorsprong bedroeg 1’30” en na ongeveer 140 kilometer wedstrijd werden ze 
ingelopen. Kort voordien was er nog wel de 2de tussenspurt en hier wist Benny zich de sterkste. Door 
de bonificatieseconden wist die zich zo in de top 10 van het klassement te plaatsen. Die stek kwam 
dan weer in gevaar nadat in de laatste plaatselijke ronde 10 man weg reed zonder iemand van onze 
ploeg. Serge Pauwels en Benny zelf brachten het peloton terug tot bij de vluchters, net toen ze 
finishten. 

   

 

 Circuit de Lorraine: Spaanse winst op Duitse bodem 
   (20/05/2006) 

De Spanjaard Ramirez Gonzalo (Agritubel) won de 3de rit die de renners vanuit de Vogezen naar het 
Duitse Rehlingen-Siersburg bracht. Benny De Schrooder werd 13de op 21 seconden van de winnaar. 
Tom Stubbe werd 42ste, Hovelijnck 47ste, Pauwels 66ste, Van der Linden 79ste en Dehaes 82ste. In 
het klassement komt Benny De Schrooder nu op de 11de plaats, Tom Stubbe staat 13de. De 
Colombiaan Soler blijft het klassement aanvoeren. 

   

 

 Kenny Belaey in Spa Francorchamps    (19/05/2006) 

Dit weekend begint voor biketrial-wereldkampioen Kenny Belaey het belangrijke werk. In Spa 
Francorchamps gaat dan de eerste van vijf wereldbekerwedstrijden door. De wedstrijd is onderdeel 
van een ruimer programma met daarbij ook een wereldbekerwedstrijd voor mountainbikers. Op 8 en 
9 juli is er de 3de wereldbekerproef voor Kenny en die gaat door in Knokke-Heist. In 2005 won 
Kenny het WK, het EK en de wereldbeker. Meer info over het evenement vind je op http://www.spa-
francorchamps-other.be. 

   

 

 Circuit de Lorraine: zware rit doorheen Vogezen met Dehaes in 
offensief    (19/05/2006) 

In de 2de rit van de Circuit de Lorraine Professionnels trok een groepje van 3 met voor onze ploeg 
Kenny Dehaes al na 3 kilometer in het offensief. De vluchters verwierven een maximale voorsprong 
van 13 minuten en in het peloton was het de ploeg Acqua & Sapone die de achtervolging op gang 
bracht. Later kregen zij de steun van de Franse pro-tour ploegen en net voor de eerste van 4 
beklimmingen richting Gerardmer werden de koplopers ingehaald.  
 
 
De jonge Colombiaan Mauricio Soler beschaamde het vertrouwen van zijn Acqua & Sapone 
ploegmaats niet. Met nog 15 kilometer te gaan ging de klimmer er alleen vandoor en aan de finish 
had hij 2'18" voorsprong op zijn dichtste belager. Soler voert het klassement en het 
jongerenklassement aan. Serge Pauwels (9de op 2'53"), Benny De Schrooder (12de op 3'05") en 
Tom Stubbe (14de) deden het goed en speelden mee voor een dichte ereplaats. Kurt Hovelijnck werd 
44ste op 8'37" en Wesley Van der Linden was 60ste op 10'48". Kenny Dehaes bereikte de aankomst 
in het gezelschap van Frank Vandenbroucke op ongeveer 23 minuten. In het klassement komt Benny 
De Schrooder op de 10de plaats, Tom Stubbe staat 12de. Morgen trekken de renners vanuit de 
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Vogezen in de richting van Duitsland op een heuvelachtig parcours. 

   

 

 Circuit de Lorraine: Hovelijnck 3de in rit, 2de in de stand 
   (18/05/2006) 

Jean Patrick Nazon werd vandaag in eigen land winnaar van de eerste rit van de Circuit de Lorraine 
Professionnels, een wedstrijd met onder meer alle Franse pro-tour ploegen aan de start. In de spurt 
van een groep van 78 renners werd Kurt Hovelijnck mooi 3de. Eerder in de rit was Kurt betrokken in 
een ontsnapping van 3 en wist hij 3 seconden boni te veroveren zodat hij in de stand voorlopig op de 
2de plaats staat. Bovendien heeft Kurt ook de leiderstrui in de rushes.  
 
Al na 10 kilometer wedstrijd was er een ontsnapping van 11 man en toen hadden we niemand mee. 
De ploeg nam dan ook de koers in handen en haalde de vluchters terug. Wesley Van der Linden 
raakte betrokken in een valpartij en kreeg intussen in het hotel een hechting in de linker knie en vier 
hechtingen in de linker elleboog. Hij kan zonder probleem van start gaan in de 2de rit. We rijden dan 
in de Vogezen met onderweg 2 beklimmingen tot boven de 1100 meter en de slotklim over 3 
kilometer naar het ski-station van Gerardmer. 

   

 

 Dimitri De Fauw wint in Puivelde    (17/05/2006) 

Dimitri De Fauw won in een massaspurt de regionale wedstrijd in het Wase Puivelde. Met 160 
verschenen ze aan de start voor 139 kilometer verdeeld over 13 ronden van 13 kilometer en ook het 
publieke was massaal aanwezig.  
 
De meest betekenisvolle ontsnapping was die van een groep van 7 met voor onze ploeg Jens 
Renders, Glenn D’Hollander en drievoudig laureaat Niko Eeckhout. In het peloton liet men echter niet 
begaan en de koplopers bleven zo binnen bereik. Glenn bleef samen met Amorison als laatste van de 
7 vooruit maar in de voorlaatste ronde werden ook zij ingelopen. In de massaspurt stoof Dimitri De 
Fauw naar de zege, in 2004 had hij dat hier ook al gepresteerd. Voor de ploeg is dit de 10de 
seizoenszege op de weg. 

   

 

 Kort: Tour de Picardie - Bart Vanheule onderging kleine operatie 
   (14/05/2006) 

Jimmy Casper (Cofidis) werd de eindwinnaar van de 60ste editie van de Tour de Picardie. Ritwinnaars 
waren Hinault, Casper, Steegmans en Martias. Wouter Van Mechelen behaalde met zijn achtste plaats 
in de 2de rit het beste resultaat voor onze ploeg. In het eindklassement was hij 32ste.  
 
Bart Vanheule onderging vorige maandag een operatie aan het zitvlak. De cyste waarvan hij al last 
had in 4-daagse van Duinkerken werd nu via een kleine operatie verwijderd. Bart mag nog een 
weekje niet fietsen en zal waarschijnlijk terug hervatten in een regionale wedstrijd op het eind van de 
maand. 

   

 

 Foto's Duinkerken toegevoegd    (09/05/2006) 

In het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerken was Pieter Ghyllebert op de 21ste plaats 
uiteindelijk onze best geklasseerde renner. Zijn achterstand bedroeg 1'06". In de koninginnerit van 
zaterdag was Pieter 30ste geworden.  
 
Op onze fotopagina vind je 14 foto's van deze wedstrijd. 
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 4-daagse Duinkerken: Vanheule en Van der Linden out 
   (05/05/2006) 

De Italiaan Roberto Petito (Team Tenax) won donderdag in een spurt met 2 de 2de rit van de 4-
daagse van Duinkerken. Hij nam meteen ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Francesco 
Chicchi (Quick Step), de ritwinnaar van woensdag. Pieter Ghyllebert was donderdag eerste Belg, hij 
zat in de groep op 37 seconden van de winnaar en eindigde 23ste. Bij de aanvallers van de dag 
noteerden we de namen van Niko Eeckhout en Wouter Van Mechelen.  
 
Bart Vanheule ging donderdag niet maar van start omwille van een gezwel op het zitvlak. Hij zal een 
aantal dagen van de fiets blijven. In de eerste rit was Bart nog meegegaan in een ontsnapping van 
een groep van 6. Zij hadden een maximale voorsprong van 55 seconden maar de renners van Cofidis 
en Bouygues Telecom organiseerden de achtervolging. Na een 40-tal kilometer tijdens die eerste rit 
was Wesley Van der Linden al in de auto gestapt. Hij was de nacht voordien ziek geworden, nam nog 
de start maar had geen kracht in de benen. 

   

 

 Rund um den Henninger Turm: Renders en Wijnants mee in finale 
   (01/05/2006) 

De Duitse klassieker Rund um den Henninger Turm eindigde op een massaspurt. Winnaar werd de 
Italiaan Stefano Garzelli voor de jonge Duitse kampioen Gerald Ciolek (Team Wiesenhof) en diens 
landgenoot Danilo Hondo. Kort voor de finish waren de vluchters Patrik Sinkewitz (Team Telekom) en 
Jens Voigt (CSC) ingelopen. Jens Renders en Maarten Wijnants bevonden zich in de groep van 
ongeveer 60 renners die de finale reed, ze eindigden respectievelijk 12de en 16de. 

   

 

 Rheinland-Pfalz: Caethoven wint slotrit !    (30/04/2006) 

Steven Caethoven won zondag in een massaspurt de slotrit van de Duitse rittenwedstrijd Rheinland-
Pfalz. De rit ging over 148 kilometer van Koblenz naar Kaiserslautern. Steven versloeg de Duitsers 
Olaf Pollack en Andre Greipel.  
 
Deze zege zal een opsteker zijn voor onze 3dejaars prof. Steven is elk jaar goed voor een aantal 
zeges - in 2004 won hij 8 koersen, in 2005 vier – maar dit jaar was hij sinds de 3-daagse van De 
Panne een tijdje out door ziekte. Hij hervatte in de in de GP Denain, zat meteen goed in de koers en 
eindigde 8ste. In de Rheinland-Pfalz rittenwedstrijd was hij goed bezig en na 2 top 10 plaatsen werd 
nu zijn eerste zege van 2006 een feit. Voor de ploeg is dit de 9de overwinning op de weg. 

   

 

 UCI Europe Tour: Eeckhout en ploeg blijven op 1 !!    (28/04/2006) 

Op 26 april 2006 werd er een nieuwe UCI-ranking opgemaakt voor de niet-Pro Tour ploegen. Niko 
Eeckhout staat nog steeds aan de leiding in het individueel klassement zodat hij ook in mei in de 
witte leiderstrui zal koersen. Niko totaliseert 292 punten en wordt gevolgd door de Rus Sergei 
Kolesnikov (264 punten) en de Italiaan Luka Mazzanti (233 punten).  
 
Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen blijft verder het ploegenklassement aanvoeren, we hebben 
nu 774 punten en worden kort gevolgd door het Nederlandse Rabobank Continental Team met 760 
punten en de Italiaanse Ceramiche Panaria ploeg met 711 punten.  
 
Uit dit alles mogen we concluderen dat onze ploeg tot op heden zowel individueel als in de breedte 
uitstekend presteert. Die lijn proberen we door te trekken tijdens de maand mei waarin we 
deelnemen aan de 4-Daagse van Duinkerke, Tour de Picardie, Bayern Rundfahrt maar vooral de 
Ronde van Belgie. 
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 Rheinland-Pfalz: Ghyllebert na 3 ritten onze best geklasseerde 
   (28/04/2006) 

Drie ritten zitten er al op in de Duitse rittenwedstrijd Rheinland-Pfalz. De eerste werd in de spurt 
gewonnen door de Duitse T-Mobile renner Andre Greipel. Een groep van 4 reed tot meer dan 8 
minuten vooruit maar hield het niet tot de finish. Steven Caethoven, 10de, was onze best geplaatste 
renner. Een dag later ging de rit naar de Oostenrijker Rene Haselbacher (Gerolsteiner). Hij was de 
snelste van een groep van 10 die met 22 seconden voorsprong de finish bereikte. Caethoven (14de), 
Ghyllebert (15de) en De Schrooder (16de) eindigden vooraan in het peloton. De 3de rit tenslotte ging 
naar Heinrich Haussler (Gerolsteiner). Een eerste peloton van ongeveer 40 renners bood zich aan 
voor de spurt bergop. Bij die groep hadden we Ghyllebert (8ste), De Schrooder (16de), en Caethoven 
(20ste). In het voorlopig klassement is Ghyllbert (13de op 33 seconden) momenteel onze best 
geklasseerde renner. De Schrooder (17de op 35 sec.), Caethoven (18de op 36 sec.) en Stubbe 
(36ste op 55 seconden) staan ook nog binnen de minuut. 

   

 

 Luik-Bastenaken-Luik: Serge Pauwels wint bergklassement 
   (24/04/2006) 

Met 195 gingen ze van start op de Place Saint-Lambert te Luik voor de 92ste editie van Luik-
Bastenaken-Luik. De oudste der klassiekers is een zware proef voor onze jonge renners maar het 
weerhield hen niet om mee te strijden voor een plaatsje in een vroege vlucht. Na 34 kilometer had 
een poging van neo-prof Serge Pauwels, samen met Fransman Pierrick Fedrigo (Bouygues Telecom), 
succes. In hun spoor vormde zich een groep van 24 met daarbij nog Maarten Wijnants en na 62 
kilometer wedstrijd voegden die zich bij de 2 koplopers die wijselijk even hadden gewacht. Intussen 
was Serge wel als eerste bovengekomen op de 3 eerste hellingen wat hem een stapel punten 
opleverde voor het bergklassement. Later voegde hij daar nog een 2de plaats op een klim aan toe. 
Alleen Steffen Wesemann deed nog beter maar die reed la Doyenne niet uit zodat Serge, die de 
wedstrijd verdienstelijk beeindigde op de 91ste stek, de eindwinst pakte in dat nevenklassement. 
 
Echt optimaal was de samenwerking niet in de kopgroep, daarvoor was die te groot. De maximale 
voorsprong bedroeg 7’30”. Tussen kilometer 70 en 50 viel de groep dan ook uiteen en werden de 
vluchters opgeslorpt door het peloton, met de favorieten op kop. Net als in de Waalse Pijl won 
Alejandro Valverde de spurt van een selecte groep en de Spanjaard komt meteen ook op kop van het 
Pro tour klassement. 

   

 

 GP de Villers Cotterêts : Van Mechelen en later Vanheule aanvallers 
(update!)    (23/04/2006) 

Emilien-Benoît Berges (Auber 93) won zaterdag de Grand Prix de Villers- Cotterêts, één van de 
wedstrijden voor de Franse beker. In de sprint versloeg hij de Kazak Dimitriy Muravyev (Jartazi). Een 
eerste peloton van 53 renners volgde op 8 seconden. Daarbij hadden we Steven Caethoven (8ste) en 
Evert Verbist (52ste).  
 
De wedstrijd werd gereden over 14 ronden van 13,8 kilometer met daarin telkens een klim. 
Verschillende ontsnappingen doorheen de wedstrijd, met ondermeer Wouter Van Mechelen die in een 
lange ontsnapping betrokken was. Op 2 ronden van het einde nog een groepje van 6 met daarbij Bart 
Vanheule. Kort na aanvang van de laatste ronde werden de 6 gegrepen, met uitzondering dan wel 
van Muravyev die alleen werd ingehaald door de latere winnaar. 
 
Glenn D'Hollander reed zijn eerste wedstrijd sinds zijn val begin maart. Glenn reed 125 kilomter mee 
in de wedstrijd en nadien nog 15 kilomter los. Woensdag start hij in de Duitse rittenwedstrijd 
Rheinland-Pfalz. 
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 Boeiend slot in Waalse Pijl    (20/04/2006) 

Afgelopen woensdag kregen we in de Waalse Pijl een boeiende finale na een snelle start. Maarten 
Wijnants was onze beste man.  
 
Na twintig kilometer waren 2 renners ontsnapt en zij bleven voorop tot een eind na de 2de 
beklimming van de muur van Huy. Onze mannen zaten intussen goed gepositioneerd in het peloton. 
Met nog ongeveer 30 kilometer te gaan begon de finale op de Côte de Bohissau. Het peloton brak in 
stukken en na de Côte de Ahin kregen we vooraan een ruime kopgroep met alle favorieten. Alejandro 
Valverde won en Maarten Wijnants, die in een 2de peloton zat, eindigde 68ste op 2’12”. Verderop 
eindigden Pauwels, Ghyllebert, Willems, De Schrooder en Van der Linden. Binnenkort plaatsen we 
nog foto's van deze wedstrijd op de site.  

   

 

 Verbist sterk in Rund um Koln, moeilijke dag in Amstel. 
   (17/04/2006) 

Evert Verbist zette een sterke prestatie neer in Rund um Koln, traditioneel verreden op 
Paasmaandag. Onze neo-prof schoof mee in een groep van bijna 30 renners die ontstond na een 20-
tal kilometer wedstrijd. In de bergzone, 9 beklimmingen stonden op het menu, werd de groep 
gaandeweg uitgedund tot 17. Daaruit gingen in de finale 4 renners aan de haal en in de 
daaropvolgende groep eindigde Evert mooi 8ste.  
 
Op zondag kende de ploeg een moeilijkere dag in de Amstel Gold Race. In tegenstelling tot wat in de 
officiele uitslag vermeld staat, eindigde Pieter Ghyllebert samen met Kurt Hovelijnck en Serge 
Pauwels in een groep op 18’11” van winnaar Frank Schleck. 

   

 

 WK piste te Bordeaux: Iljo en Matt 6de in ploegkoers 
   (17/04/2006) 

Op het WK op de baan in Bordeaux eindigden Iljo Keisse en Matthew Gilmore zondag op de zesde 
plaats in de ploegenkoers. Spanje (goud), Oekraine (zilver) en Argentinie (brons) wonnen de 
medailles. Iljo en Matthew reden een verdienstelijke wedstrijd, in het begin pakten ze bij de spurten 
de nodige punten en in het spoor van vier andere teams ook een bonusronde. Nadien volgde echter 
een moeilijk moment en Matthew werd nog gehinderd door een val die hij net kon ontwijken. Enkele 
concurrenten pakten op hun beurt een ronde en dat konden Iljo en Matthew niet meer goedmaken. 
Onze mannen hadden het gevoel dat een medaille tot de mogelijkheden behoorde en waren sterk 
ontgoocheld. 

   

 

 WK piste te Bordeaux: Gilmore zaterdag 15de in de scratch 
   (15/04/2006) 

Op het WK op de baan in Bordeaux werd Matthew Gilmore zaterdag 15de in de scratch finale. Voor 
dat nummer wordt een groot peloton de baan op gestuurd voor een koers over 15 kilometer/60 
ronden. Er wordt nogal tactisch gereden, een portie geluk kan je soms wel gebruiken bij de scratch. 
De zege ging naar de Franse thuisrenner Jerome Neuville voor de Argentijn Colla en de Griek 
Tamouridis. Al vroeg in de wedstrijd zat Neuville voorop met 3 andere renners en de 4 bleven tot op 
de finish rondjes draaien met ongeveer een halve baan voorsprong. Een 2-tal keren leek het erop dat 
het peloton terug aansloot maar toch viel het daar dan steeds weer stil. De Brit Cavendisch kon wel 
vooraan postvatten maar dat koste zo veel van zijn krachten waardoor hij niet kon meewerken bij de 
vluchters. Van het publiek kreeg de Brit daarvoor een fluitconcert terwijl hij kort daarop moest lossen 
en zelfs de wedstrijd verliet. In het peloton bleven ze naar elkaar kijken en op 5 ronden van het 
einde werd duidelijk dat ze te laat zouden komen. Matthew eindigde zo op de 15de plaats. 
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 WK piste Bordeaux: Iljo Keisse 8ste in 
puntenkoers    (13/04/2006) 

Iljo Keisse werd vanavond achtste in de puntenkoers op het WK baanwielrennen in Bordeaux. De 
Nederlander Peter Schep won overtuigend goud. 
 
Iljo had zich ’s ochtends met een 7de plaats in zijn reeks geplaatst voor de finale. Die race ging over 
160 ronden (40 km.) met onderweg 16 sprints. Wie een ronde voorsprong zou nemen kon zo 20 
punten verdienen maar door het hoge tempo was niemand bij machte dit te realiseren. Peter Schep 
ging wel meteen na de 1ste sprint voorop rijden en won zo, zonder overdreven te keer te gaan, 2 
sprints op rij. De Griek Tamouridis nam nog even de leiding over van Schep maar na sprint 5 stond 
die terug op kop en die plaats gaf hij niet meer af. Peter Schep eindigde begin februari samen met 
Matthew Gilmore nog net naast het podium in de zesdaagse van Kopenhagen. Iljo werd dus 8ste, 
gespreid over 8 sprints pakte hij 11 punten. 

   

 

 GP de Denain: Caethoven mooi 8ste bij wederoptreden 
   (13/04/2006) 

Steven Caethoven werd bij zijn wederoptreden na ziekte mooi 8ste in de GP de Denain Porte du 
Hainaut, een Franse wedstrijd van categorie 1. Van in het begin werd er stevig gekoerst, het peloton 
viel uiteen in waaiers, en een eerste groep van ongeveer 60 renners ging de finale in. Steven was 
samen met Kenny Lisabeth mee. Net als in 2005 won de Fransman Jimmy Casper. In zijn spoor werd 
Nico Mattan 2de. Beide renners reden voor de spurtende groep uit. Kenny werd 19de. 

   

 

 Caethoven nu en D’Hollander binnenkort terug in koers 
   (13/04/2006) 

Wegens ziekte was Steven Caethoven een kleine 2 weken geleden niet meer van start gegaan in de 
2de rit van de 3-daagse De Panne. Een maagontsteking luidde de diagnose achteraf. Na een week 
"uitzieken" had hij de training hervat en op donderdag 13 april hervat hij de competitie in de GP 
Denain te Frankrijk. 
 
Glenn D'Hollander, die bij een valpartij in de Driedaagse van West-Vlaanderen een hersenschudding 
opliep, zal mogelijk opnieuw koersen in de GP de Villers Cotterets van volgende week zaterdag. Glenn 
hield aan de val een hersenschudding over en moest lange tijd rusten. Hij hervatte de training maar 
indien hij er intensief tegenaan gaat heeft hij nog steeds hoofdpijn. De wedstrijd in Villers gaat over 
een plaatselijk parcours en is zo ideaal voor Glenn om te testen, aldus sportdirecteur Walter 
Planckaert.  

   

 

 Scheldeprijs: met 4 in selecte kopgroep    (13/04/2006) 

Tom Boonen was woensdag in de 94ste Scheldeprijs te Schoten de snelste in de sprint van een 
kopgroep van 22. Die groep was al kort na de start ontstaan toen zeven van de acht QuickStep-
renners in de wind het tempo opdreven en zo het peloton uiteentrokken. In de groep hadden we 
aanvankelijk 5 man mee en zo waren we na QuickStep de sterkst vertegenwoordigde formatie. 
Uiteindelijk bleven vooraan 22 renners over, we verloren nog Frederik Willems die gehinderd door 
een val van een andere renner uit de waaier de groep moest laten gaan. In de sprint werd Niko 
Eeckhout 4de. Eerder in de koers had Niko serieus last van de maag, de snelle start van de rit 
speelde hem parten, maar gaandeweg ging het weer beter. Met Jens Renders op de 7de plaats en 
Kurt Hovelijnck op de 11de plaats pakken 3 van onze renners “UCI-Europe Tour” punten in deze 
wedstrijd buiten categorie. Onze 4de man in de kopgroep was Evert Verbist. Alles samen reed de 
ploeg weer een schitterende koers. 
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 Kenny Dehaes mooi 5de in Profronde van 
Drenthe    (08/04/2006) 

De Duitser Marcus Eichler won de 44ste editie van de Profronde van Drenthe (1.1), een kleine Parijs-
Roubaix over net geen 200 kilometer. De renner van Team Regiostrom versloeg in een sprint de 
Nederlander Floris Goesinnen, zijn enige medevluchter. Voor onze ploeg werd Kenny De Haes werd 
mooi 5de op een dikke minuut. 
 
Toen een grote groep vooraan wegraakte en onze ploeg niet goed vertegenwoordigd was hebben Bart 
Vanheule en Aron Huysmans zich opgeofferd om zo Evert Verbist en Wouter Van Mechelen terug 
vooraan te krijgen.  

   

 

 Jonge Nederlandse neo-prof wint GP Pino Cerami    (07/04/2006) 

De jonge Nederlandse neo-prof Sebastiaan Langeveld (Ski-Shimano) won solo 41e GP Pino Cerami. 
De snel gereden wedstrijd werd gekleurd door heel wat een pak ontsnappingspogingen maar allen 
tevergeefs. Ook Niko Eeckhout was zeer bedrijvig. Bij het ingaan van de laatste van zes plaatselijke 
ronden raakten dan toch 21 renners voorop. Daaruit reed de latere winnaar weg, op dat ogenblik 
waren er nog 14 kilometer te gaan. In de groep van 21 hadden we Serge Pauwels en Iljo Keisse mee. 
Serge werd 12de, Iljo 15de.  

   

 

 Gent-Wevelgem: Frederik Willems in eerste groep en 28ste 
   (05/04/2006) 

Geen betekenisvolle ontsnappingen vandaag in de aanvangsfase van Gent-Wevelgem, er werd 
meteen snel gereden en de wind speelde ook zijn rol. Na de heuvelzone met onder meer tweemaal 
de beklimming van de Kemmelberg kregen we vooraan een ruime groep van ongeveer 45 renners. 
Frederik Willems - al van begin februari rijdt die zich in de kijker - was mee en werd 28ste.  
 
Op onze fotopagina vind je 5 foto's van deze wedstrijd. 

   

 

 Een “andere” Ronde van Vlaanderen    (03/04/2006) 

Het scenario van de 258 kilometers tussen Brugge en Meerbeke, met onderweg 17 hellingen, verliep 
dit jaar heel anders dan de voorbije jaren. Mede door het aparte koersverloop reden we minder in 
beeld, al reden 6 van onze renners de wedstrijd uit.  
 
Er werd van bij de start snel gereden en zo kregen we geen traditionele vroege vlucht. Pas net voor 
de 1ste bevoorrading in Harelbeke, na ongeveer 95 kilometer wedstrijd, kwam de eerste serieuze 
ontsnapping tot stand. Zes man raakte voorop, hun maximale voorsprong bedroeg ongeveer vier 
minuten. Van onze ploeg was niemand mee. Tot aan de Koppenberg gebeurde er dan niet veel maar 
eens daar trokken de favorieten met Boonen op kop stevig door en de meerderheid stond er te voet. 
Zo kregen we vooraan de kopgroep van 17 die verder zou strijden voor de zege.  
 
Niko Eeckhout voelde zich goed in de koers maar zat wat te ver op de Koppenberg waardoor hij 
samen met Willems in een 2de achtervolgende groep verzeilde en niet meer vooraan geraakte. 
Beiden waren zeker niet ontgoocheld over hun wedstrijd, Niko zat ook meteen al met Gent-
Wevelgem van volgende woensdag in gedachten.  
 
Op de Valkenberg ging Leif Hoste aanvallen, alleen Tom Boonen sprong mee en de sterke 
wereldkampioen won de ronde in een spurt met 2. 
 
Op onze fotopagina vind je nu 16 foto's van deze Ronde. 
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 Bart Vanheule sterk in Hel van het Mergelland    (02/04/2006) 

De Hel van het Mergelland, een loodzware mini Amstel Gold Race, werd gewonnen door de Oekraïnse 
kampioen Mikhaylo Khalilov van team LPR. Bart Vanheule was onze sterkste man in de wedstrijd.  
 
De beslissing viel vooral op en na de beruchte Gulpenerberg, het peloton viel er in 2 stukken uiteen 
en vooraan vormde zich een kopgroep. In het eerste peloton hadden we enkel nog Bart Vanheule 
mee. Hij beëindigde de wedstrijd op de 18de plaats maar liet onderweg mooie dingen zien en reed 
een sterke wedstrijd, aldus sportdirecteur Roger Swerts achteraf. In het 2de peloton eindigde Benny 
De Schrooder op de 24ste plaats. Serge Pauwels (ziek) en Kenny Dehaes (gevallen) waren op dat 
ogenblik al uitgeschakeld.  

   

 

 Rit 3a&b, 3daagse De Panne: Eeckhout 20ste in eindstand 
   (30/03/2006) 

Niko Eeckhout is uiteindelijk 20ste geworden in de 3daagse van De Panne. In het eerste deel van dag 
3, de korte voormiddagrit, viel het peloton op een gegeven ogenblik in waaiers uiteen. Niko zat in de 
2de, de eerste waaier had een 30-tal renners aan boord. Het tempo lag hoog, er lag nog een trio 
voorop, en een 10-tal renners ging overboord in de eerste groep. Met een aantal andere renners wist 
Niko die mannen bij te benen en zo werd hij 28ste op 2’18” van de ritwinnaar, Steven de Jongh 
(Quick-Step). In het begin van de rit waren er nog valpartijen waarbij Koen Barbé opnieuw betrokken 
raakte. Koen staakte de rit maar ondervindt geen hinder. In de tijdrit ging Niko nog eens voluit wat 
hem een 15de plaats opleverde. Frederik Veuchelen startte niet meer in het nummer tegen de klok. 
De winnaar van Dwars door Vlaanderen voelt de inspanningen en drukte van de voorbije dagen nog 
wat en kan extra rust best gebruiken.  
 
Op onze fotopagina vind je nu reeksen van de tweede en derde rit van deze 3daagse en nog enkele 
nieuwe van de Brabantse pijl. 

   

 

 Rit 2, 3daagse De Panne: Niko Eeckhout 3de    (29/03/2006) 

De 2de rit in de Driedaagse van De Panne ging over 227 kilometer van Zottegem naar Oostduinkerke 
en werd gewonnen door de Oostenrijker Eisel (F.des Jeux). Niko Eeckhout was de hele dag zeer actief 
en slaagde er dan nog in om in de massaspurt 3de te worden. In de stand wordt hij 7de, leider is 
Eisel.  
 
Met nog 180 km te gaan was Niko mee met een kopgroep van negen. De vluchters kregen 
aanvankelijk vrij spel en de voorsprong liep op tot boven de 5 minuten. Op ongeveer 100 kilometer 
van het einde viel het peloton uiteen in waaiers en begon de voorsprong van de leiders te slinken. Op 
65 kilometer van het eind werden de vluchters ingelopen waarna er nieuwe aanvalspogingen volgden. 
Niko zelf probeerde ook nog enkele keren. Uiteindelijk raakte 3 man weg maar zij werden ingelopen 
op 6 kilometer van de finish. Massaspurt dus, met het gekende gevolg. Behalve Niko zaten eveneens 
Willems, Renders, De Fauw en Veuchelen in de eerste grote groep. Er stond veel wind vandaag, ik 
voelde me zeer goed en wilde graag nog eens het maximum geven, aldus Niko achteraf. Ook op de 
slotdag gaat Niko ervoor.  
 
Steven Caethoven (ziek) en Maarten Wijnants verdwenen vandaag uit de wedstrijd. In het begin van 
de rit was er nog een massale val in het peloton waarbij Barbé en Renders betrokken waren maar 
voor beiden liep dit af zonder veel erg. 

   

 

 Rit 1, 3daagse De Panne: Maarten Wijnants opnieuw in ontsnapping 
   (28/03/2006) 

Twee dagen nadat hij mee was in de kopgroep tijdens de Brabantse Pijl was Maarten Wijnants 
opnieuw van de partij, nu in de eerste rit van de 3daagse van De Panne. Met nog 60 kilometer te 
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gaan viel Maarten echter door een lekke band vooraan weg. Hij verzeilde in een 2de groep terwijl 
vooraan het trio Steegmans, Eisel en de latere winnaar Hoste weg raakte. Achter die 3 bleef nog 5 
man uit de greep van het peloton. Niko Eeckhout, in tegenstelling tot ons vorige bericht pas vanaf 1 
april in de trui van leider in het UCI Europe Tour klassement, werd 12de. Frederik Willems reed dus 
nog wel in de witte trui. 
 
Op onze fotopagina vind je nu reeksen van de Brabantse pijl en de eerste rit van de 3daagse van De 
Panne. 

   

 

 UCI Europe Tour: Eeckhout en ploeg op één !!    (27/03/2006) 

Frederik Willems geeft de witte trui van leider in het individuele klassement van de UCI Europe Tour 
door aan Niko Eeckhout. Met ingang van 25 maart is Niko de nieuwe leider. De eerste rit van de 3-
daagse van De Panne zal Niko’s eerste optreden zijn in deze trui. Frederik staat nu op 3 met 164 
punten. De witte trui blijft dus in onze handen en ook in het ploegenklassement staan we op één met 
686 punten, een mooie illustratie van het feit dat de ploeg al een hele tijd uitstekend presteert.  
 
De Europe Tour omvat 23 professionele continentale ploegen en een 90-tal continentale ploegen. 
Naast de Pro Tour met zijn ploegen, kalender en klassement heeft de UCI Europe Tour eveneens een 
individueel klassement en een eigen kalender. In de ploegenstand staat Unibet.com 2de met 573 
punten, gevolgd door het Spaanse Comunidad Valenciana met 396 punten. 
 

 

   

 

 Mindere dag in E3-prijs, sterke Willems in Brabantse Pijl 
   (26/03/2006) 

In de E3-prijs te Harelbeke verging het de ploeg wat minder. Zo reed Eeckhout lek op een slecht 
moment waardoor hij 20 kilometer lang stevig moest achtervolgen en kwam Jens Renders ten val. 
Evert Verbist en Koen Barbé eindigden in het peloton.  
 
Verbist, Vanheule en Hovelijnck reden één dag later ook de Brabantse Pijl, al waren voor Kurt 
Hovelijnck de omstandigheden zeker niet optimaal. De voorbije weken werd hij door ziekte geplaagd, 
moest hij zware antibiotica nemen en een 5-tal dagen binnen blijven. Gelukkig zagen we hem zondag 
weer goed meegaan in het peloton. 
 
Frederik Willems had al lang geleden de 26ste maart 2006 

UCI Europe Tour, ranking 25.03.2006 
1: Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen, 686 ptn.

place name ptn.

1 Niko Eeckhout 254

3 Frederik Willems 164

16 Evert Verbist 80

16 Frederik Veuchelen 80

30 Koen Barbé 60

80 Pieter Ghyllebert 22

111 Steven Caethoven 12

131 Jens Renders 10

199 Kurt Hovelijnck 4

199 Wesley Van der Linden 4

205 Dimitri De Fauw 3
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rood omcirkeld in zijn agenda en hij deed het zeer goed. 
In een geanimeerde en hectische wedstrijd ging hij er indrukwekkend vandoor op de voorlaatste 
beklimming van de Alsemberg. Die aanval resulteerde in een kopgroep van 7 en toen Freire kwam 
aansluiten 8 kleppers maar aan die andere helling, de Bruineput, was het sterk uitgedunde peloton 
daar weer. Daar zaten vanaf dan voor “Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen” nog 3 man bij: de 
2 Frederikken (Willems & Veuchelen) en Serge Pauwels. Die laatste kwam vrijdag laat thuis uit 
Spanje, waar hij zich goed had voorbereid in de Vuelta a Castilla y Leon. Kenny Dehaes had pas kort 
voordien het peloton moeten laten gaan. Even verderop viel de groep terug uiteen waarna ze 
vooraan met 4 over bleven. In de spurt won Oscar Freire voor de 2de keer op rij. In de groep op 34 
seconden werd Serge Pauwels 26ste, Frederik Willems 33ste en Frederik Veuchelen 48ste.  
 
Een vroege ontsnapping was er ook in deze Brabantse Pijl. Een groep van 8 reed voorop en daarbij 
voor ons Maarten Wijnants. Veel voorsprong kregen ze niet, de wedstrijd kende van bij de start een 
bijzonder snel verloop. In het eerste koersuur werd meer dan 47 kilometer afgelegd. Na de 2de van 6 
beklimmingen van de Alsemberg werden de vluchters gegrepen. 

   

 

 Vuelta Castilla y Leon: Pauwels even mee    (23/03/2006) 

De Italiaan Marco Fertonani (Illes Balears) won de koninginnerit van de Vuelta Castilla y Leon voor 
Beltran en Vinokourov die leider blijft. De rit eindigde op een lastige col van eerste categorie die 
voordien al eens vanaf een andere zijde beklommen werd. Serge Pauwels werd 31ste en is 1ste Belg 
in de stand. Vroeg in de rit was Serge al eens mee in een vlucht met 17 maar het peloton liet niet 
begaan. Nadien kwam er een kopgroep van 14 maar daar hadden we niemand mee. Tom Stubbe 
verdween vroeg uit de wedstrijd, dit waren immers zijn eerste ritten na een lange periode van 
revalidatie.  
 
Morgen volgt de slotrit, met daarin nog 2 cols van 1ste categorie, en daarbij nog eens die slotklim 
van vandaag. De laatste 60 kilometer verlopen overwegend in dalende lijn. 

   

 

 Frederik Veuchelen wint Dwars door Vlaanderen    (22/03/2006) 

Na een marathonontsnapping van 188 kilometer won derdejaarsprof Frederik Veuchelen te Waregem 
de 61ste editie van Dwars door Vlaanderen. In de groepsspurt om de tweede plaats pikten Niko 
Eeckhout (4de) en Jens Renders (9de) nog ereplaatsen mee.  
 
Met vier gingen ze er vroeg in de wedstrijd vandoor: Kevin Neirynck (Landbouwkrediet - Colnago), 
Harald Starzengruber (Elk Haus - Simplon), David Boucher (Unibet.Com) en onze Frederik. Bij de 
eerste van 12 hellingen hadden de leiders 19 minuten voorsprong. In die heuvelzone raakte het 
peloton door een massale val sterk uitgedund en vooraan moesten Neirynck en Starzengruber de rol 
lossen. Met nog 80 kilometer te gaan begonnen de favorieten echt te koersen maar de 2 vooraan 
kraakten niet en intussen kon Niko Eeckhout in het peloton rustig afwachten. Daarop gebeurde wat 
niemand had verwacht: Boucher moest Frederik laten gaan die daarop aan een superspannend slot 
begon en nipt kon weerstaan aan het aanstormende peloton.  
 
Voor Frederik is dit een dag om nooit te vergeten. Pas op 21-jarige leeftijd, nadat hij zijn diploma 
licentiaat Lichamelijke Opvoeding behaalde, begon hij te koersen. Hij reed 3 jaar als elite zonder 
contract bij het Think Media team van Benny Willems en tekende na een sterk seizoen 2003 bij onze 
ploeg. In Waregem pakte hij zijn eerste podiumplaats in een wedstrijd op de UCI kalender. Dit jaar 
was Frederik al lang sterk bezig en had hij al bergen werk verzet voor de ploeg.  
 
De bloemen van vandaag schenkt Frederik aan zijn ouders die een bijzonder moeilijke periode 
doormaakten. Een aantal weken geleden ging Frederik’s vader, een gedreven wielertoerist, fietsen in 
Italië en in de afdaling van de Turchino kwam hij zwaar ten val. Deze zege is dan ook een enorme 
opsteker ten huize van de familie Veuchelen. 

   

 

 Castilla y León: Van der Linden 5de in 3de rit    (22/03/2006) 
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In de 3de rit van de Vuelta Ciclista Castilla y León wist de Spanjaard Garcia Acosta na een ultieme 
aanval net na de rode driehoek nipt uit de greep van het spurtende peloton te blijven. Wesley Van 
Der Linden werd nu mooit 5de. De rit werd gekleurd door een ontsnapping van zes renners die 150 
kilometer lang standhield. Vinokourov behoudt de leiderstrui terwijl Benny De Schrooder in het 
klassement onze eerste man is op de 36ste plaats. Morgen – donderdag – staat de koninginnerit op 
het programma: 150 kilometer van Avila naar Navacerrada met onderweg 2 beklimmingen van 2de 
en één van eerste categorie en op het eind een slotklim van eerste categorie. 

   

 

 Geen valpartij voor Benny en Wesley in Castilla y Leon 
   (21/03/2006) 

In tegenstelling tot wat in diverse media gesteld werd, kwamen Wesley Van der Linden en Benny De 
Schrooder gisteren in de openingsetappe van de Vuelta Castilla y Leon niet ten val. Beide renners 
reden lek in volle finale. Vandaag was Popovych (Discovery) de snelste in de korte tijdrit terwijl 
Vinokourov (Liberty Seguros) de leiding neemt in het klassement. Van onze renners klokte Huysmans 
de beste tijd op de 79ste plaats. De 3de rit van morgen – woensdag – gaat over 180 kilometer van 
Zamora naar Salamanca. Na 74 kilometer is er de top van de Alto de Fermoselle, een klim van 2de 
categorie. 

   

 

 1ste rit Castilla Y Leon: De Schrooder 84ste in zelfde tijd als eerste 
27    (20/03/2006) 

In de Spaanse rittenwedstrijd Vuelta Ciclista Castilla Y Leon ging de eerste rit van en naar Valladolid 
over 155 kilometer. Het parcours was licht heuvelachtig met op 35 kilometer van het einde een 
beklimming van 3de categorie. Bij de start bedroeg de temperatuur 14 graden en was het zonnig 
maar dat keerde en bij de finish was het heel wat frisser, de renners eindigden in de motregen.  
 
Tom Stubbe kwam hier voor het eerst sinds zijn val in Qatar terug in actie en gretig naar competitie 
schoof hij meteen mee in een groep van 17 man die ontstond na 15kilometer wedstrijd. Daarbij zaten 
kleppers als Vinokourov, Popovich en Mayo, maar de ploegen Unibet en Valencia lieten dit niet 
gebeuren en zorgden voor de hergroepering. Dan volgde een lange periode waarin niets 
noemenswaardig gebeurde tot boven aan de klim. Vanaf hier stond er een stevige zijwind en het 
peloton viel uiteen in waaiers. Onze ploeg had met Wesley Van der Linden en Benny De Schrooder 2 
man mee in de eerste waaier. Met nog ongeveer 10 kilometer te gaan reed Wesley lek en doordat de 
volgwagens nog steeds achter een 3de waaier zaten viel hij meteen een stuk terug. Benny reed dan 
lek binnen de laatste 2 kilometer zodat hij pas als 84ste eindigde maar hij krijgt gelukkig de zelfde 
tijd als de eerste groep van 27 en staat zo in het klassement 28ste. 

   

 

 Eeckhout 2de in Cholet, geen ereplaatsen in Nevele    (19/03/2006) 

De 29ste editie van de Franse wedstrijd Cholet Pays de Loire werd beslist in een massaspurt op een 
vals platte aankomststrook. Niko Eeckhout werd 2de na de Australiër Christopher Sutton (Cofidis). 
Die laatste is een 22-jarige neo-prof en eind vorig jaar won hij de pelotonspurt voor de 5de plaats op 
het WK voor beloften te Madrid.  
 
De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping van de Franse renners Berges (Agritubel) en 
Leblacher (FdesJeux) die 160 kilometer stand hield. In de finale waren er nog ontsnappingspogingen 
maar op 4 kilometer van de finish was er een algemene hergroepering.  
 
Te Nevele won Filip Meirhaeghe (Landbouwkrediet-Colnago) in een spurt met 4 de 8ste editie van de 
Grote Prijs Rudy Dhaenens, sinds dit jaar een regionale wedstrijd. Iljo Keisse en Matthew Gilmore, 
pas terug uit Zuid-Afrika waar ze trainden met het oog op het WK op de piste, reden hier hun eerste 
wegwedstrijd. Op 1’02” was Iljo Keisse onze eerste renner. Samen met Caethoven zat hij mee in een 
ruime kopgroep.  
 
Op onze fotopagina vind je nu reeksen van Nokere Koerse, Cholet en GP Dhaenens. 

pagina 48 van 66Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen 2006

9-1-2007http://www.jacques-vlaanderen.be/nl/news2006.php



   

 

 Willems 7de in Nokere Koerse    (16/03/2006) 

Frederik Willems was woensdag onze beste man in Nokere Koerse, een wedstrijd over 193,7 km met 
aankomst op Nokereberg. Bert Roesems (Davitamon-Lotto) won solo.  
 
Frederik zat in een groep van een 17-tal renners die er vandoor ging op een 3-tal ronden van het 
einde. Frederik koerste goed en attent maar kreeg in de finale weinig ruimte. Uit de kopgroep sprong 
Roesems dan weg. Wouter Weylandt werd op 20 seconden 2de voor de Brit Jeremy Hunt en Frederik 
werd 7de. Eerder in de wedstrijd zagen we ook een zeer actieve Frederik Veuchelen maar de ploeg 
miste toen een aantal ontsnappingen zodat de achtervolging op onze schouders terecht kwam. 

   

 

 Eeckhout wint en Barbé 2de in Omloop van het Waasland te 
Kemzeke    (12/03/2006) 

Niko Eeckhout won solo de 42e Omloop van het Waasland, een wedstrijd over 184 km van Stekene 
naar Kemzeke. Vijftien seconden later won Koen Barbé de spurt voor de 2de plaats. De Duitser 
Markus Eichler werd 3de. Voor Niko was dit zege nummer 3 in 2006, voor de ploeg al zege nummer 
7! 
 
Niko ging op 10 kilometer van de aankomst eerste keer weg uit een kopgroep van 18 maar werd 
ingelopen. Op 6 kilometer van de finish ging hij opnieuw en nu zagen de concurrenten hem pas terug 
na de finish. De kopgroep van 18 ontstond op ongeveer 50 kilometer van het einde. Niko was één 
van de laatsten om mee aan te sluiten. De groep verwierf snel een geruststellende voorsprong en 
werd in de finale nog wat uitgedund.  
 
Binnenkort volgen nog foto’s van deze zege. 

   

 

 Wanzele: Pronk klopt Hovelijnck in spurt met 2    (08/03/2006) 

De Nederlander Matthé Pronk (Unibet.com) won in het Oost-Vlaamse Wanzele de eerste 
"kermiskoers" van het jaar. In een spurt met 2 klopte hij onze Kurt Hovelijnck die daarmee na 
ereplaatsen in 2 ritten van de Ronde van de Algarve en een goede prestatie in de Omloop hetVolk 
opnieuw op het voorplan trad. In de finale waren de 2 weggeraakt uit wat overbleef van een 
kopgroep van 19 waarbij ook Aron Huysmans zat. De rest van het deelnemersveld was door het 
droevige gure sterk uitgedund. Winnaar Pronk is in de winter steeds actief op de piste, in november 
reed hij nog de 6-daagse van Gent aan de zijde van Wouter Van Mechelen. Huysmans werd 15de, 
Caethoven 20ste, Ghyllebert 21ste, Barbé 25ste en Vanheule 26ste. 

   

 

 Record-3daagse: Eind- en ritwinst + punten voor Eeckhout, rushes 
voor Willems    (05/03/2006) 

Niko Eeckhout won de slotrit van de Record-3daagse van West-Vlaanderen na een spurt van een 
groep van 17. Die spurt werd ontsierd door een zware valpartij van Robbie McEwen (Davitamon 
Lotto) en Matti Breschel (Team CSC). Tweede werd Wouter Weylandt (Quick Step – Innergetic) en 
3de was Marcel Sieberg (Team Wiesenhof). Door zijn zege en twee 5de plaatsen in de vorige ritten 
pakt Niko de eindzege in het algemeen en het puntenklassement terwijl Frederik Willems eindwinnaar 
werd in het rushesklassement. Frederik werd bovendien nog 4de in de eindstand en pakt zo nog 
punten voor het klassement van de UCI Europe Tour waarin hij momenteel leider is.  
 
De rit van 185,6 kilometer ging over 4 hellingen, nl. de Kasteelmolen, Zwarteberg, Rodeberg en 
Kemmelberg maar na die laatste waren er toch nog 100 kilometer te gaan tot de finish in Ichtegem. 
Na die heuvelzone bleef vooraan een groep van 40 renners over. Daaruit gingen Nico Sijmens en 
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Andy Capelle aan de haal maar zij werden later terug opgeraapt door een groep van 15. We kregen 
nog een vluchtpoging van zowaar Niko met McEwen maar uiteindelijk reed de groep van 17 richting 
finish met het gekende gevolg.  
 
Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen neemt dus 3 van de 4 leiderstruien – creaties van Eveline 
Hoorens, de vrouw van kunstenaar Panamarenko - mee naar huis. Met daar bovenop de zege van 
Evert Verbist gisteren in de Vlaamse Pijl staat de teller voor dit weekend op 3 zeges en voor dit 
seizoen op 6, een prachtig resultaat voor de ploeg. Enige schaduwzijde blijft de spijtige val van Glenn 
D’Hollander die al wel thuis is maar een aantal dagen van de fiets moet blijven met een 
hersenschudding. 

   

 

 Evert Verbist wint Vlaamse Pijl te Harelbeke    (04/03/2006) 

Eén week na zijn zege in de Beverbeek Classic won Evert Verbist nu ook de Vlaamse Pijl te 
Harelbeke. Samen met Pieter Ghyllebert zat hij in een kopgroep van 7 die tot stand kwam na de 
beklimming van de Patersberg, de 2de van 6 hellingen. De andere renners in de kopgroep waren 
Lebeau en Neiyrinck van Landbouwkrediet, nationaal beloftekampioen Dries Devenijns (Beveren 
2000), Tom Criel en een Nederlander. In de plaatselijke ronde plaatste Pieter Ghyllebert enkele 
demarrages en in de daaropvolgende schermutselingen kregen we met Verbist, de 2 
Landbouwkrediet renners en Criel 4 man voorop. Tijd om te pokeren hadden de ploegmaats vooraan 
niet want steeds op minder dan 10 seconden volgden de andere 3. Bij dat 2de groepje kwam op 3 
kilometer van het einde nog de Duitser Eichler (Team Regiostrom Senges) aansluiten. Aan de finish 
was een zelfzekere Verbist het snelst voor Lebeau en Neiyrinck. Pieter werd 5de op 8 seconden en 
Kenny Dehaes won de spurt voor de 9de plaats.  

   

 

 Record-3daagse: top 10 voor Eeckhout en Caethoven 
   (04/03/2006) 

De tweede etappe van de Driedaagse van West-Vlaanderen, een rit over 181 km tussen Torhout en 
Handzame, werd gekleurd door een ontsnapping van 4 man die net geen 140 kilometer droeg. Voor 
Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen zat Koen Barbé mee en verder hadden we vooraan Nick 
Ingels (Davitamon-Lotto), Sergey Lagutin (Navigators) en Kristof De Zutter (Bodysol-Win for Life-
Jong Vlaanderen). De maximale voorsprong van de 4 bedroeg 5’40”. Met nog 1 plaatselijke ronde van 
11 kilometer te gaan werden de 4 echter ingelopen en net als de dag voordien viel de beslissing in 
een massaspurt. McEwen won en voor onze ploeg eindigden Niko Eeckhout (5de) en Steven 
Caethoven (8ste) in de top 10. Met nog 1 rit te gaan staat Frederik Willems op kop in het klassement 
in de rushes en 4de in het algemeen klassement. 

   

 

 Record-3daagse: Collectief sterk maar D’Hollander out na zware val 
   (04/03/2006) 

Gemengde gevoelens bij de ploegleiding na de eerste rit van de Record-3daagse West-Vlaanderen. 
De ploeg reed zich aanvallend in de kijker maar verloor Glenn D’Hollander die zwaar ten val kwam.  
 
Frederik Willems verscheen voor het eerst aan de start van een wedstrijd in de witte trui als leider 
van het UCI-klassement van de continentale Europe tour. Na de start zat Frederik mee in de goede 
ontsnapping. Samen met Filip Meirhaeghe (Landbouwkrediet-Colnago), Robby Meul (Jartazi) en Jose 
Miguel Manzanas (Massi) bouwde hij een voorsprong tot boven de 4 minuten uit. Onderweg pakte 
Frederik 2 van de 3 tussensprinten waardoor hij de rode leiderstrui voor dat klassement tot de zijne 
maakte. De leiderstruien in de Record-3daagse zijn dit jaar kunstwerkjes van Eveline Hoorens, 
partner van kunstenaar Panamarenko. De rode trui, van de rushes, kreeg de afbeelding van een rood 
blad met groene nerven. 
 
Na een vlucht van 130 kilometer werden de 4 ingerekend. Meteen kwamen er nieuwe 
aanvalspogingen waarbij onze ploeg zeer actief was. Onder andere Caethoven en De Fauw gingen 
hun kans. De laatste reed samen met Gorik Gardeyn (Unibet) een tijdje voorop met ongeveer 15 
seconden voorsprong. Ook Glenn D’Hollander zette een aanval op maar hij kwam daarbij samen met 
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enkele andere renners in het spoor van een motor zwaar ten val en werd overgebracht naar het 
ziekenhuis in Kortrijk. Met een zware hersenschudding moet Glenn een aantal dagen rust nemen.  
 
De rit eindigde op een massasprint gewonnen door de Italiaan Francesco Chicchi (Quick Step – 
Innergetic). Niko Eeckhout werd 6de. 

   

 

 GP Samyn: winst voor Fransman Dion    (01/03/2006) 

De GP Samyn, openingskoers van het seizoen in Wallonië, werd gewonnen door de Fransman Renaud 
Dion (AG2R). Hij ontsnapte uit een groep van 14 waarin onze ploeg niet vertegenwoordigd was. Het 
koude en gure weer deed opnieuw zijn werk, na 1 grote en 1 van 4 plaatselijke ronden hadden al 
heel wat renners afgehaakt. In de grote ronde was er een ontsnapping van een groep van 11 en 
daarbij hadden we Kenny Dehaes maar bij de aanvang van de lokale ronden kregen we een 
hergroepering. Kurt Hovelynck eindigde 17de. 

   

 

 Frederik Willems leider in UCI Europe Tour    (01/03/2006) 

Naast de Pro Tour met zijn ploegen, kalender en klassement is er voor onze professionele 
continentale ploeg de UCI Europe Tour met eveneens een individueel klassement en een eigen 
kalender. De Europe Tour omvat 23 professionele continentale ploegen en een 90-tal continentale 
ploegen. In het individuele klassement staat Frederik Willems met ingang van 1 maart aan de leiding. 
Deze maand moet hij dan ook de witte leiderstrui dragen, tot op het ogenblik dat een nieuw 
klassement wordt opgemaakt. Dat laatste zal normaal gezien einde maart gebeuren. Tweede staan 
de Spanjaarden Bernabeu (Comunidad Valenciana) en Garcia Quesada (Unibet) met 112 punten. In 
het ploegenklassement staat Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen 3de.  

   

 

 Le Samyn: verkouden Bart Vanheule start niet    (28/02/2006) 

Opnieuw problemen in onze selectie voor Le Samyn van woensdag 1 maart. Bart Vanheule zal 
omwille van een verkoudheid aan de kant blijven. De inschrijving van de wedstrijd was reeds 
gebeurd waardoor Bart niet meer vervangen kon worden. 
 
We geven nog graag mee dat de wedstrijd rechtstreeks te volgen is op de Franstalige TV-zender La 
Deux (RTBF2) vanaf 14:30. 

   

 

 Kort: Foto’s – Selectie Le Samyn    (27/02/2006) 

We hebben een 3-tal reeksen met in totaal 27 foto's toegevoegd aan de site, het gaat om de 
Beverbeek Classic en de Omloop het Volk. 
Klik hier voor de foto-pagina. 
 
De selectie voor Le Samyn, vroeger gekend als Fayt le Franc, werd nogal gewijzigd. Morgen zullen 
Barbé (na een druk weekend met 2 wedstrijden), Ghyllebert (lichte pijn achteraan de knieholte) en 
Wesley Van der Linden (griep) niet starten. In de plaats komen Kenny Dehaes, Wouter Van Mechelen 
en Bart Vanheule aan de start. 

   

 

 Eeckhout 4de in Kuurne-Brussel-Kuurne    (26/02/2006) 
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We schreven het vorig jaar en we schrijven het dit jaar: onze continentale ploeg “Chocolade Jacques 
– Topsport Vlaanderen” kan terugblikken op een geslaagd openingsweekend. Gisteren was er de 4de 
plaats voor Koen Barbé in de Omloop het Volk en de zege van Evert Verbist in de Beverbeek Classic 
en vandaag voegde Niko Eeckhout daar net als in 2005 een 4de plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne aan 
toe.  
 
In die laatste wedstrijd werd en serieus gekoerst, maar na de bergzone kwam alles weer bij elkaar. 
Nochtans bleef er weinig tijd over om op adem te komen, en met nog ongeveer 30kilometer te gaan 
raakte een groep met Niko Eeckhout voorop. Wat volgde was een afmattend tactisch steekspel 
tussen vooral de ploegen van Davitamon-Lotto en Quick Step –Innergetic en in de finale had die 
laatste ploeg de beste papieren. Niko ging nog zijn kans maar uiteindelijk raakte Nick Nuyens alleen 
voorop en hij pakte de zege. Hoste werd afgescheiden 2de en Boonen won de spurt voor de 3de 
plaats voor Niko. 

   

 

 Koen Barbé schitterend 4de in Omloop het Volk    (26/02/2006) 

Koen Barbé schitterde in de Belgische openingsklassieker Omloop het Volk en eindigde knap 4de. 
Daarmee evenaarde de man uit Deftinge, vorig jaar nog winnaar van de GP Rudy Dhaenens, de 
uitslag van Niko Eeckhout in de Omloop van vorig jaar. Die laatste was nog niet 100% omwille van 
zijn ziekte vorige week maar de ploeg in zijn geheel reed zaterdag veel in beeld en de ploegleiding 
was tevreden.  
 
Koen werd pas vrijdagochtend opgetrommeld om de zieke 
Jens Renders te vervangen. Met het oog op Kuurne-
Brussel-Kuurne had Koen donderdag nog een training van 
200 kilometer afgewerkt en de dag voordien zag 
sportdirecteur Walter Planckaert hem goed bezig tijdens 
de groepstraining op het parcours van de Omloop het 
Volk.  
 
De wedstrijd zelf dan: op iets meer dan 40 kilometer van 
het einde ontstond er een ruime kopgroep van 13 man 
met daarbij Koen. Verderop kwamen eerst Boonen (Quick 
Step – Innergetic) en Steegmans (Davitamon – Lotto) en 
later zes man met Philippe Gilbert (Française des Jeux) 
aansluiten. Op 25 kilometer van het einde viel de 
kopgroep uiteen en kregen we 3 man voorop. Gilbert ging 
opnieuw en met succes op zoek naar de vluchters en de Nederlandse kampioen Van Bon met onze 
sterke Koen deden hem dat na. Een beetje tot zijn eigen verrassing maakte Koen zo mee de finale 
van de wedstrijd. Bij een 2de aanval van Gilbert ging Koen met de anderen in zijn wiel in de reactie 
en net toen hij de aansluiting maakte zette hij zich opzij. Niemand nam over, Gilbert vertrok op 
kousenvoeten voor zijn solo en won de wedstrijd. Na de tactische finale werd Bert De Waele 
(Landbouwkrediet - Colnago) 2de en in de spurt voor de 3de plaats haalde Van Bon het voor onze 
Koen en Pozzato (Quick Step – Innergetic). Kurt Hovelynck werd 21ste werd op 4’37” van de winnaar 
en Eeckhout, Wijnants, D’Hollander, Willems en Veuchelen eindigden in het peloton op 7’40”. Samen 
met de zege van Evert Verbist in de Noord-Limburgse Beverbeek Classic maakte de ploeg dus een 
goede beurt op deze eerste dag van de Belgische wielerkalender. 

   

 

 Evert Verbist wint Beverbeek Classic    (26/02/2006) 

Bar koud, een ijzige oostenwind en meer dan 200 deelnemers aan de start: de negende Beverbeek 
classic in het Noord-Limburgse Achel werd een lastige klus over 172 kilometer. Voor onze ploeg 
verschenen de 4 neo-profs aan de start aangevuld met Lisabeth en Ghyllebert. Met 6 renners per 
ploeg aan de start kan je niet echt de koers in handen nemen en in de grote ronde over 84 kilometer 
koos neo-prof Bart Vanheule voor de aanval. In het gezelschap van Kevin Neirynck 
(Landbouwkrediet) begon hij aan de 6 plaatselijke rondes van samen ook nog iets meer dan 80 
kilometer maar daar werden ze snel ingelopen door een grote groep.  
 
We kregen zo 16 koplopers gevolgd door het peloton op 
ongeveer een minuut. Vooraan hadden we echter alleen 
Vanheule mee en dus was het werken geblazen vooraan in 
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het peloton. De vlucht werd snel ongedaan gemaakt 
waarop Evert Verbist in de aanval trok. Hij kreeg thuisrenner Ronals Winters (Polydak CT Bouwelse 
Wielervrienden) mee en later kwamen daar nog de Nederlanders Alain Van Katwijk (Procomm - Van 
Hemert – PCH) en Tom Veelers (Rabobank) aansluiten. Met zijn vieren draaiden ze goed rond maar 
achter hen bleef het ook niet stil. De voorsprong kwam nooit boven de minuut en met amper 20 
seconden begonnen de vluchters aan de laatste ronde. Winters moest dan vooraan afhaken terwijl 
Ghyllebert samen met Renders (Landbouwkrediet-Colnago) vanuit het peloton in de aanval trok. 
Evert werkte intussen mooi af voor Veelers en Van Katwijk. Ghyllebert (4de), Dehaes (9de) en 
Lisabeth (10de) maakten het ploegsucces compleet. 

   

 

 Kort: Foto’s – Groepstraining – Revolution 12 Track GP 
   (19/02/2006) 

We hebben een 8-tal reeksen met in totaal 77 foto's toegevoegd aan de site: het wagenpark van de 
ploeg, GP Doha (Qatar), Kenny Belaey biketrial demo’s in Qatar, de Lotto 6daagse te Hasselt en een 
2de reeks van de ploegvoorstelling. 
Klik hier voor de foto-pagina. 
 
Op woensdag 22 februari is er een groepstraining voor onze renners voorzien, ze zullen vanaf Gent 
het parcours van de Omloop het Volk afwerken. Volgende renners zullen zeker op post zijn: 
Eeckhout, D’Hollander, Renders, Veuchelen, Caethoven, Wijnants, Willems, Hovelijnck, Barbé, Van 
Der Linden, Lisabeth en Huysmans.  
 
In het Britse Manchester ging zaterdagavond de 12de editie van de Revolution Track Race Series 
door, dat is een reeks pistemeetings waarmee de plaatselijke organisatoren het baanwielrennen een 
nieuwe impuls geven. Matthew en Iljo werden 3de in de tijdrit en 2de in de ploegkoers over 20 
kilometer. Marvulli en Newton waren telkens de winnaars. 

   

 

 Massaspurt in Algarve – Veuchelen actief in Tour du Haut-Var 
   (19/02/2006) 

Weinig te melden vanuit de Ronde van de Algarve, Steegmans (Davitamon – Lotto) won na de 3de 
nu ook de 4de rit en pakt de leiderstrui. Niko Eeckhout was onze best geplaatste renner. De slotrit 
gaat over een heuvelachtig parcours met een aankomst bergop.  
 
De Italiaan Bertagnolli won in en rond het Zuid-Franse Draguignan de Tour du Haut-Var. Hier liet 
Frederik Veuchelen zich opmerken in de aanval. Aan de aankomst was Renders onze best geplaatste 
renner op de 12de plaats. 

   

 

 Iljo Keisse Belgisch Kampioen puntenkoers    (18/02/2006) 

De velodroom aan de Gentse Blaarmeersen heet voortaan Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx'. De 
half overdekte piste dateert van 1988 en werd afgelopen jaar overdekt en grondig gerenoveerd. 
Vrijdag werd de nieuwe infrastructuur officieel geopend waarna er het eerste sportevenement 
doorging: de Belgische kampioenschappen.  
 
Voor Iljo Keisse waren de Blaarmesen jarenlang zijn thuis, Iljo’s vader was er de uitbater. 
Gisterenavond startte onze pistier dan ook als favoriet in het BK puntenkoers voor de open categorie. 
En Iljo heersste! Hij reed samen met Cornu en Tuytens de andere deelnemers op een ronde, won de 
eerste 8 spurten, en kon rekenen op de steun van ploegmaat Matthew Gilmore. 

   

 

 Algarve: Hovelijnck knap 5de in 3de rit    (17/02/2006) 
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De Italiaan Serpellini zette een marathonontsnapping op in de 3de rit van de Volta ao Algarve. Het 
peloton kreeg er pas zin in vanaf de laatste beklimming en greep de vluchter op 5 km. van de finish. 
Gert Steegmans (Davitamon-Lotto) was aan de finish de snelste in een spurt bergop. De Brit Hunt 
werd 2de en pakt de leiderstrui. Rik Verbrugghe werd vierde en onze Kurt Hovelijnck werd mooi 5de. 
In het klassement is Kurt nu onze best geplaatste renner op de 14de plaats. Maarten Wijnants zat in 
een 2de groep en verloor vandaag 1’32”. Koen Barbé reed lek op minder dan 2 km. van de 
aankomst, eindigde dan in de 2de groep maar kreeg de tijd van de eerste groep achter zijn naam. 

   

 

 Algarve: Wijnants 160 km. in de aanval    (16/02/2006) 

Niko Eeckhout voelde zich al heel wat beter vandaag en eindigde 3de in de massasprint aan het eind 
van de 2de rit van de Portugese Volta ao Algarve. Winnaar werd de Oostenrijker Bernhard Eisel 
(Francaise des Jeux). Maarten Wijnants was mee in de ontsnapping van de dag, met 4 waren ze kort 
na de start al weg. De maximale voorsprong bedroeg 6’30”. Na ongeveer 140 kilometer wedstrijd had 
het peloton al heel wat van de achterstand goedgemaakt. Maarten en de Spanjaard Castresana 
(Unibet.com) lieten de 2 andere medevluchters in de steek en werden pas op 6 kilometer van het 
einde ingelopen. In totaal reed Maarten 160 kilometer in de aanval. Dankzij bonificatieseconden staat 
de Limburger nu 6de in het klassement. 

   

 

 Algarve: ereplaatsen voor Van der Linden en Hovelijnck in 1ste rit 
   (15/02/2006) 

De Italiaan Marco Zanotti (Unibet.com) won vandaag de eerste rit van de Portugese Volta ao Algarve. 
Zijn ploegmaat Hunt werd 2de. Na ongeveer 50 kilometer wedstrijd trokken de Fransman Mengin (F. 
des Jeux) en de Duitser Sinkewitz (T-Mobile) er vandoor. De 2 bereikten een maximale voorsprong 
van 7’30” maar hielden het niet tot het eind. In de massasprint werd Wesley Van der Linden 6de en 
Kurt Hovelijnck 9de. Niko Eeckhout sukkelt met maagproblemen maar reed de rit wel uit. 

   

 

 Gilmore/Kesse winnen zesdaagse Hasselt    (15/02/2006) 

Na een spannende finale hebben Matthew Gimore en Iljo Keisse de eerste Lotto Zesdaagse te Hasselt 
gewonnen. Het Nederlandse duo Slippens/Stam werd 2de en Steels/Villa werden 3de op 2 ronden.  
 
Bij de start van de finale ploegkoers hadden Matt en Iljo in de totaalstand één ronde voorsprong. Die 
verwierven ze eerder op de avond door voldoende punten te sprokkelen waardoor ze boven de 300 
uitkwamen wat hen een bonusronde opleverde. De Nederlanders waren sterk in het slotnummer en 
pakten 1 ronde terug maar onze mannen counterden verdere aanvalspogingen en wonnen uiteindelijk 
nog de laatste spurt.  
 
Wouter Van Mechelen en Dimitri De Fauw werden in de totaalstand 7de op 6 ronden en met 428 
punten. Beiden reden een knappe zesdaagse, ze animeerden heel wat nevennummers en niemand 
sprokkelde meer punten dan zij. Bovendien wonnen ze alle tijdritten en Dimitri De Fauw is houder 
van het baanrecord. 

   

 

 Kort: slot 6daagse Hasselt live - nieuwe site Willems 
   (14/02/2006) 

Vanacht kan je vanaf 23 uur het slot van de Hasseltse 6-daagse live volgen via de website van Iljo 
Keisse en Matthew Gilmore. Onze mannen begonnen op kop van het voorlopig klassement aan die 
slotnacht. Slippens/Stam volgen op de 2de plaats, en Villa/Steels staan op 2 ronden en op de 3de 
plaats. Iljo en Matt staan ook op 26 punten van een nieuwe bonusronde. Klik hier om de slotnacht 
live te volgen vanaf 23 uur. 
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De website van Ster van Bessège winnaar Frederik Willems werd in een knap nieuw kleedje gestoken, 
je vindt de site op http://users.pandora.be/frederikwillems/index.html. 

   

 

 Ploegvoorstelling in Hasseltse Ethias arena    (13/02/2006) 

Vrijdag 10 februari werd 'Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen' editie 2006 aan de pers 
voorgesteld. Locatie voor deze ontmoeting met de pers was de Hasseltse Ethias arena waar van 9 tot 
14 februari ook de Lotto Wielerzesdaagse plaats heeft zodat dus veel en mooi wielervolk aanwezig is. 
Klik hier om de hele ploegvoorstelling via onze website beluisteren. Je vindt er ook een verslag en 
foto’s. 

   

 

 Gilmore & Keisse leiden totaalstand na 4 dagen    (13/02/2006) 

Vanaf de eerste nacht staan Matt en Iljo op kop in de totaalstand van de Hasseltse zesdaagse. De 
Nederlanders Slippens/Stam staan 2de, het Belgisch Italiaanse koppel Steels/Villa 3de op 1 ronde en 
het koppel Betschart/Schep staat 4de. Dat zijn meteen ook de ploegen die zullen strijden voor de 
podiumplaatsen. Wouter Van Mechelen en Dimitri De Fauw laten ons dagelijks weer genieten in snelle 
nummers zoals de baanronde, tijdrit, puntenkoers en supersprint. Van alle koppels scoren zijn dan 
ook het meeste punten. Dimitri deed slechts 10'71 over één ronde en verbeterde daarmee het 
baanrecord. In de totaalstand staan Wouter en Dimitri 6de op 4 ronden. 

   

 

 6-daagse Hasselt: blits-start Van Mechelen / De Fauw 
   (10/02/2006) 

De zesdaagse van Hasselt is de laatste van een reeks van zes opeenvolgende zesdaagse-wedstrijden. 
Donderdagavond zijn ze eraan begonnen, de topfavorieten Slippens/Stam en voor onze ploeg 
Matthew Gilmore terug met Iljo Keisse die een weekje rust nam. Matt en Iljo gaan resoluut voor de 
eindzege maar bij het begin van de eerste avond waren het die andere “Chocolade Jacques / 
Topsport Vlaanderen”-renenrs Wouter Van Mechelen en Dimitri De Fauw die sterk opvielen. De 
voorbereiding van het Antwerps-Gentse koppel verliep vooral op de weg, Wouter reed de Ronde van 
Qatar en Dimitri was erbij in de Tour Down Under. Hier in Hasselt namen de 2 een blits-start met 
winst in 4 van de eerste acht nummers.  
 
De Lotto Zesdaagse begon met een puntenkoers. Na Tom Steels en zijn Italiaanse partner Marco Villa 
werden Wouter en Dimitri 2de. In de ploegenafvalling wonnen Matthew en Iljo voor de Nederlanders 
Slippens/Stam. Wouter en Dimitri tekenden dan voor de snelste ronde, Wouter won zijn derny-race, 
Dimitri was de beste in de eerste afvalling en samen wonnen ze dan nog de tijdrit over 400 meter. In 
de ploegkoers was de Hollandse trein Slippens/Stam het snelst voor Matt en Iljo. De andere 
deelnemers verloren hier minstens een ronde, zo ook Wouter en Dimitri. Na de ploegkoers was er 
nog winst voor Matt en Iljo in de supersprint en ook hier was de 2de plaats voor Wout en Dimi. 
Tenslotte won Iljo de afsluitende derney-race. In de totaalstand leiden Matt en Iljo, Slippens/Stam 
staan 2de en Wouter en Dimi volgen als 3de op 1 ronde. 

   

 

 Kopenhagen: Gilmore/Schep net naast podium    (08/02/2006) 

Het jaar 2006 is nog maar 39 dagen oud en de Nederlanders Slippens/Stam boekten afgelopen nacht 
in Kopenhagen al hun 4de 6-daagse zege sinds 1 januari. Zoals Boonen superieur was in Qatar, zo 
zijn de Nederlanders momenteel de top in het 6-daagse circuit. De “dutchmen” wonnen voordien al in 
Rotterdam, Bremen en Berlijn. Opmerkelijk is dat Slippens/Stam zowel in Berlijn als in Kopenhagen 
geen enkele dag als leider in het voorlopige klassement afsloten en pas op de slotdag het laken naar 
zich toe trokken. De Zwitsers Betschart/Marvulli werden 2de, Madsen/Lombardi 3de en Matthew 
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eindigde aan de zijde van de Nederlander Peter Schep net naast het podium. Donderdag staat Matt 
terug met Iljo aan zijn zijde aan de start in Hasselt voor de laatste van 6 opeenvolgende zesdaagses. 

   

 

 Kopenhagen: Gilmore/Schep 3de na dag 5    (07/02/2006) 

Op de 5de dag van de zesdaagse van Kopenhagen wordt er traditioneel een ‘handicap ploegkoers’ 
gereden over 75 kilometer. Bij zulk een wedstrijd starten de tragere teams eerst, de betere ploegen 
komen even later in de baan. Met zulk een afstand en rekening houdend met het aantal 
wedstrijddagen dat de pistiers al achter de rug hebben sinds begin januari is dit een loodzware 
opdracht. De renners doen daar ongeveer anderhalf uur over, ze reden aan bijna 53 kilometer per 
uur. De Zwitsers Marvulli/Betschart en de Nederlanders Slippens/Stam waren sterk in dit nummer. 
Op het einde van de 5de nacht voerden ze in die volgorde de stand aan, gevolgd door Matthew 
Gilmore met de Nederlander Peter Schep in dezelfde ronde. 

   

 

 Gilmore/Schep op kop in 6-daagse Kopenhagen    (06/02/2006) 

We zijn 4 dagen ver in de 6-daagse van Kopenhagen en Matthew Gilmore, die voor deze gelegenheid 
een duo vormt met de Nederlander Peter Schep, staat aan de leiding in het klassement. Drie koppels 
volgen op 1 ronde: Betschart/Marvulli, Slippens/Stam en Madsen/Lombardi. Na de eerste dag stond 
Matthew 6de. Sterke prestaties tijdens dag 3 samen met een verworven bonusronde op dag 4 maken 
dat Gilmore/Schep nu vooraan staan. 

   

 

 Frederik Willems wint Ster van Bessèges !!    (05/02/2006) 

Frederik Willems is de eindwinnaar van de Zuid-Franse rittenwedstrijd Ster van Bessèges. De laatste 
rit werd gewonnen door de Est Jaan Kirsipuu.  
 
Frederik’s leiderspositie kwam in de slotrit niet echt meer 
in gevaar, al dreigde een lekke band nog roet in het eten 
te gooien. De slotrit met aankomst in Bessège werd tijdens 
de laatste 10 jaar 9 keer beslecht in een eindsprint en zes 
daarvan werden gewonnen door Jaan Kirsipuu. De Est 
zette enkele van zijn Credit Agricole-renners mee vooraan 
om samen met onze mannen het tempo in het peloton 
hoog te houden. Een groep van oorspronkelijk 10 maar 
later herleid tot 6 man was immers in de aanval. Kirsipuu 
kon zich naast ritwinst ook verzekeren van eindwinst in 
het puntenklassement want hij stond slechts 2 puntjes 
achter Frederik. Met nog minder dan 30 kilometer te gaan 
bundelden meerdere sprintersploegen hun krachten. De 
voorsprong van de vluchters liep snel terug en in de finale 
werden ze ingelopen. De opdracht voor onze mannen was 
volbracht en Kirsipuu won voor de 7de keer de slotrit en zo 
ook het puntenklassement van deze editie. Jimmy Casper, 
ook al een ex-winnaar van deze rit, werd 2de. 
 
Sportdirecteur Walter Planckaert genoot van de prestaties van Frederik en de Chocolade Jacques – 
Topsport Vlaanderen ploeg. Van bij het begin voerde Frederik het klassement aan en was het werken 
geblazen voor onze mannen maar dat deden ze uitstekend. 
 
Klik hier voor meer info over Frederik Willems. 
Klik hier voor website Frederik Willems. 
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 Bessèges: Willems blijft leider na 4de rit 
   (04/02/2006) 

Frederik Willems blijft ook na de vierde rit leider in de Ster van Bessèges. Op het programma stonden 
151 kilometers met start en aankomst in Allègre-les-Fumades, een plaatsje dat Glenn D’Hollander 
goed kent want hij won er de rit in 2002. Vandaag verging het Glenn minder want op 20 kilometer 
van de finish reed hij lek. Een kopgroep van 13 man kreeg vrij spel want niemand van de vluchters 
kon de leiderspositie van Frederik in gevaar brengen. In het peloton werkten onze mannen om de 
voorsprong binnen de perken te houden. Aan de finish trok de Fransman Stéphane Pétilleau het laken 
naar zich toe. Nog één rit te gaan nu voor Frederik en de ploeg, hopelijk kan hij dan de eindzege aan 
zijn palmares toevoegen. Overigens, ook in het puntenklassement staat Frederik momenteel op kop, 
zij het met slechts 2 puntjes voorsprong op Kirsipuu. 

   

 

 Bessèges: Frederik houdt stand in koninginnerit    (03/02/2006) 

De Fransman Eric Leblacher won solo de 3de rit in de Ster van Bessèges terwijl Frederik Willems de 
leiding behield in het klassement. De renners reden over 140 kilometer van Portes naar Les-Salles-
du-Gardon doorheen de heuvels van de Cevennen en de rit werd dan ook beschouwd als de 
koninginnenrit. 
 
Veertien renners met daarbij de toekomstige ritwinnaar en voor onze ploeg Steven Caethoven 
vormden al snel na de start een kopgroep. In het peloton deden onze mannen perfect wat ze 
moesten doen en controleerden ze de koers. In de lastige finale liet Steven zich uitzakken in steun 
van Frederik. Aan de finish eindigde Frederik 25ste op 4’37” van de winnaar, maar die vormde geen 
bedreiging in het klassement. Met nog twee ritten te gaan ziet het er mooi uit, zaterdag volgt alvast 
de langste etappe in deze rittenwedstrijd, over 151 kilometer met start en aankomst in Allegre les 
Fumades. 

   

 

 Kort nieuws: Belaey in Qatar – Hovelijnck op internet 
   (03/02/2006) 

Ook een vaste waarde in Qatar rond deze periode is Kenny Belaey. Onze regerende wereldkampioen 
biketrial is er net als zijn ploegmaats om het komende seizoen voor te bereiden en geeft dagelijks bij 
de start van de ritten een demo van zijn kunnen.  
 
Kurt Hovelijnck reed dit jaar al de Tour Down Under in Australië en komt op 15 februari terug in actie 
in de Portugese Ronde van Algarve. Intussen heeft hij zijn eigen webstek op de site van 
topsportersnet: http://sporter.topsporters.net/hovelijnckk 

   

 

 Slotrit in Qatar ... voor Boonen    (03/02/2006) 

De spurt op het einde van de slotrit in de Ronde van Qatar was opnieuw voor wereldkampioen 
Boonen. Bij de eerste groep van meer dan 40 renners zat alleen Wouter Van Mechelen en hij pakte 
de 15de plaats. Onze Antwerpenaar is in elk geval klaar voor de zesdaagse van Hasselt, waarin hij 
volgende week start aan de zijde van Dimitri De Fauw. 

   

 

 6-daagse Kopenhagen: Gilmore/Schep voorlopig 6de 
   (03/02/2006) 

De zesdaagse van Kopenhagen ging gisterenavond van start. In laatste instantie werd Matthew 
Gilmore gekoppeld aan de Nederlander Peter Schep. In het klassement staan ze 6de op 1 ronde van 
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5 ploegen. Aan de leiding staan momenteel Betschart/Marvulli. Matthew sukkelt wat met de 
luchtwegen, een gevolg de luchtkwaliteit in de sportzalen. 

   

 

 Willems onbedreigd in Bessèges, massaspurt in Qatar 
   (02/02/2006) 

De 2de rit in de Ster van Bessèges, op een volledig vlak parcours van 149 kilometer tussen Nimes en 
Saint-Ambroix eindigde in een massaspurt, gewonnen door de Est Kirsipuu. Vooraf was er een lange 
ontsnapping van een jonge Franse renner. Frederik behoudt de leiderstrui en sprokkelde in een 
bonificatiesprint nog wat extra seconden. De rit van morgen zal moeilijker worden. Tussen Portes-
Château en Les Salles-du-Gardon wachten de renners 140 kilometers op geaccidenteerd terrein.  
 
In de Ronde van Qatar werd er ook gespurt voor de zege en die was nu voor de Oostenrijker 
Bernhard Eisel. Niko Eeckhout zat voordien in een ontsnapte groep van 5 en ondernam diep in de 
finale nog een ultieme poging om solo te gaan. 

   

 

 Bessèges: Frederik Willems wint eerste rit !    (01/02/2006) 

Frederik Willems won solo de eerste rit van de Ster van Bessèges, een rit over 126 km met start en 
aankomst in Marseille. Frederik zat samen met Glenn D’Hollander in een kopgroep van 14 met onder 
meer Van Hecke, Voeckler, Turpin, Blaudzun en Pronk. 
 
Na een trage start kregen de renners vanaf kilometer 30 het eerste klimwerk voor de wielen 
geschoven. Enkele Franse ploegen voerden het tempo op en tijdens de beklimming van de col de 
l'Espigoulier ontstond er een kopgroep van 14. Tien ploegen waren vertegenwoordigd en onze ploeg 
had met Glenn en Frederik 2 man mee. Het peloton liet de vluchters gaan en tijdens de beklimming 
van de col de la Gineste, op ongeveer 15 kilometer van de finish, plaatste Frederik zijn demarrage. 
Bij de achtervolgers counterde Glenn D’Hollander de renners die in de reactie gingen. Frederik zette 
door en behield 20 seconden voorsprong op een eerste groepje van 7, pakte de zege en de 
leiderstrui. Glenn werd mooi 7de. 
 
De renners en sportdirecteur Walter Planckaert konden tevreden terugblikken op deze prachtige 
prestatie. Bovendien staan Frederik en Glenn zeer goed geklasseerd en blijven er nog weinig 
concurrenten over die aanspraak kunnen maken op de eindzege. Het peloton gooide immers vroeg de 
handdoek en liep een grote achterstand op.  
 
Voor Frederik is dit een ferme opsteker, zo vroeg in het seizoen. In 2002 debuteerde hij als prof bij 
de jongerenploeg van Mapei-Quick Step waar hij zijn eerste en enige profzege tot nu toe boekte. 
Twee jaar terug pakte hij ook een nevenklassement in de 3-daagse van De Panne. Vorig jaar was 
Frederik zeer sterk maar in het voorjaar kreeg hij bijzonder veel met pech af te rekenen. In de 2de 
helft van het seizoen verzette hij bergen werk voor de ploeg. Frederik staat er altijd, hij heeft steeds 
zijn plaats in onze selecties voor de zwaardere koersen.  
 
Donderdag volgt de tweede etappe tussen Nîmes en Saint-Amborix over 149 km. 
 
Klik hier voor meer info over Frederik Willems. 
Klik hier voor website Frederik Willems. 

   

 

 Qatar: Boonen wint rit 3, Stubbe naar België, Dehaes uit koers 
   (01/02/2006) 

In Qatar gaat het Boonen-festival gewoon verder, hij schreef nu ook rit 3 op zijn naam. Nu eens geen 
pech voor Wouter Van Mechelen en Niko Eeckhout. Wouter werd 7de, gevolgd door Niko op de 8ste 
plaats. Bij de eerste groep van een 60-tal renners zat ook Bart Vanheule, hij zat tijdens de rit een tijd 
mee in een ontsnapping. De andere renners zijn in een 2de peloton aangekomen, met uitzondering 
van Kenny Dehaes. Kenny kwam gisteren ten val en zit met een zware verstuiking in de hand. Hij 
ging wel van start in de 3de rit maar reed die niet uit.  
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Tom Stubbe liep bij zijn val gisteren een sleutelbeenbreuk en gescheurde gewrichtsbanden op. Hij 
vertrok woensdagochtend in het gezelschap van dokter Toon Claes naar België. Die laatste was net 
op dit moment aanwezig in Qatar voor een congres. Vrijdag volgt dan de operatieve ingreep in 
Herentals. 

   

 

 Berlijn: Matthew en Iljo 4de    (01/02/2006) 

Na Rotterdam en Bremen waren de Nederlanders Slippens/Stam nu ook de besten in de 95ste editie 
van de zesdaagse van Berlijn. In de afsluitende ploegkoers versloegen ze met de punten 
Marvulli/Villa die 2de werden. De Duitsers Fulst/Lampater werden 3de in dezelfde ronde als de 
winnaars. Matthew en Iljo werden 4de op 1 ronde. 

   

 

 Marseille: Jens Renders mee in goede vlucht    (31/01/2006) 

In de Grand Prix La Marseillaise, opener van het Europese wegseizoen, zat Jens Renders mee in de 
goede vlucht van 5. Met nog ongeveer 35 kilometer te gaan raakten die weg en pas op 700 meter 
van de finish werden ze gegrepen door het peloton. In de rush naar de finish volgde nog een serieuze 
valpartij. Steven Caethoven werd 7de en Jens 15de. De Australiër Baden Cooke won de wedstrijd. In 
de Tour Down Under van een 2-tal weken terug was Jens ook al eens mee in de goede vlucht. 

   

 

 Qatar: Ghyllebert lang voorop, val voor Stubbe en Dehaes 
   (31/01/2006) 

Tom Boonen won nu ook de 2de rit in de Ronde van Qatar. Pieter Ghyllebert reed de ganse dag 
alleen op kop en na 60 van de 138 kilometer had hij een voorsprong van 8 minuten op het peloton. 
Pas op 3 kilometer van de finish werd Pieter ingelopen. Het waren de ploegen Phonak en Quick-Step 
die uiteindelijk de achtervolging op gang brachten. Het peloton viel daarbij net als in de eerste rit 
uiteen in waaiers en vanaf dan volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Tom Stubbe kwam ten val 
en liep daarbij een sleutelbeenbreuk op. Volgens de eerste diagnose is een operatie nodig. Wouter 
Van Mechelen en Niko Eeckhout vielen vooraan weg door een lekke band en helemaal in de finale 
kwam Kenny Dehaes ten val. Kenny werd zwaar geraakt aan een hand en trok naar het ziekenhuis 
voor verder onderzoek. (meer info later). 

   

 

 Geen breuken voor Serge Pauwels    (30/01/2006) 

Serge Pauwels hield uiteindelijk en gelukkig toch geen breuken over aan zijn val in de 4de rit van de 
Tour Down Under. Volgens de eerste diagnose zou Serge enkele weken out zijn met een breukje in 
de linkerhand en eentje in de rechterelleboog. Terug in België volgde nieuw scanneronderzoek en er 
waren geen breuken. Op dit ogenblik is een verband zelfs niet meer nodig en in de Portugese ronde 
van de Algarve die start op 15 februari is Serge terug erbij. 

   

 

 Ronde van Qatar, 1ste rit: waaierkoers    (30/01/2006) 

Met 135 verschenen ze maandag aan de start van de eerste rit van de Ronde van Qatar, een rit over 
131 kilometer. In gunstige omstandigheden kunnen de renners zo het komende wegseizoen 
voorbereiden, al was wat ze vandaag lieten zien veel meer dan “voorbereiden”. De temperatuur was 
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goed, maar er stond traditioneel veel wind en een aantal tenoren met de Quick-Step renners op kop 
zette er meteen de beuk in. Het peloton werd in waaiers getrokken en vooraan kregen we 30 man. 
Uitgerekend op dat ogenblik kreeg Niko Eeckhout af te rekenen met wielbreuk. In een 2de waaier die 
volgde op een kleine minuut hadden we Evert Verbist en Wouter Van Mechelen mee. De ene na de 
andere renners ging overboord in de eerste groep, terwijl de 2de groep op 5 kilometer van de finish 
nog volgde op 40 seconden. Dan brak echter de veer. Vooraan bleven ze met 18 over en Tom 
Boonen was opnieuw de snelste. Wouter werd 24ste, Evert 31ste. 

   

 

 6-daagse Berlijn: Matt en Iljo voorlopig 4de op 1 ronde 
   (30/01/2006) 

Na 4 dagen staan Matthew en Iljo 4de in de tussenstand van de zesdaagse van Berlijn. 
Zaterdagnacht waren ze nog teruggevallen naar de 6de stek maar zondag scoorden ze snel de nodige 
punten die recht gaven op een bonusronde zodat de situatie werd rechtgezet. De leiders zijn nu de 
Duitsers Fulst/Lampater. Slippens/Stam, Marvulli/Villa, onze mannen, Kappes/Beikirch en 
Aldag/Bartko volgen allen op 1 ronde. Rolf Aldag was tijdens de 2de nacht geneutraliseerd en nam 
nadien zijn plaats aan de zijde van Bartko weer in. 

   

 

 6-daagse Berlijn: Matt en Iljo 2de na nacht 2    (28/01/2006) 

Matt en Iljo staan 2de aan het eind van de 2de nacht in de zesdaagse van Berlijn. Onze mannen 
wonnen de afvallingskoers. De val van topfavoriet Rolf Aldag bleek ernstiger dan gedacht en omwille 
van knieproblemen werd hij geneutraliseerd voor 24 uur. Bartko kreeg gedurende die tijd Christian 
Lademann als ploegmaat. 

   

 

 GP Doha, Qatar: Eeckhout 13de, Stubbe in aanval, Boonen wint 
   (27/01/2006) 

In Qatar werd vandaag over 108 kilometer de 3de editie van de Doha International Grand Prix 
gereden. Een groepje van 3 met daarbij Tom Stubbe reed vrijwel de hele wedstrijd voorop. Met nog 
ongeveer 10 kilometer te gaan werden de vluchters ingelopen. Onderweg waren er 3 premiespurten 
voorzien, Tom won er daar 2 van. In de massaspurt werden Niko Eeckhout 13de, Evert Verbist 15de 
en Wouter Van Mechelen 19de. Tom Boonen pakte de winst.  
 
Woensdagmiddag was onze ploeg naar Qatar vertrokken en gisteren werd er in goede 
weersomstandigheden getraind, temperatuur bedroeg 25 graden maar er stond veel wind. Van 
komende maandag tot vrijdag rijden dezelfde renners de 5de editie van de Ronde van Qatar. 

   

 

 6-daagse Berlijn: nog 7 ploegen in zelfde ronde    (27/01/2006) 

Gisterenavond ging de 95ste editie van de zesdaagse van Berlijn van start met 18 koppels op de 
baan. Van bij de eerste dag konden de organisatoren pronken met een vol huis, meer dan 10.000 
toeschouwers. De Nederlanders Slippen/Stam staan samen met Villa/Marvulli op kop. Na hen volgen 
Kappes/Beikirch, , Fulst/Lampater, Aldag/Bartko, Matthew met Iljo en als 7de Betschart/Schep, allen 
in dezelfde ronde.  
 
Thuisrijders en publiekslievelingen Aldag/Bartko worden samen met Slippens/Stam tot de 
topfavorieten gerekend. Rolf Aldag won deze winter met Eric Zabel de zesdaagse in Dortmund en 
Bartko deed dat met Zabel in Munchen. Bovendien maakte Bartko deel uit van het winnende trio in 
Stuttgart, vorige week. Rond nieuwjaar moest de 37-jarige Aldag nog een blindedarm operatie 
ondergaan en hier beëindigt de T-Mobile renner zijn carrière als professioneel wielrenner. In de 
tweede ploegkoers gisterenavond kwamen Aldag en Bartko samen ten val, gelukkig zonder veel erg. 
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 6-daagse Stuttgart: Gilmore/Keisse/Villa eindigen 3de. 
   (25/01/2006) 

Robert Bartko, Guido Fulst en de nog maar 23-jarige Leif Lampater zijn de eindwinnaars van de 23ste 
Hofbräu zesdaagse in Stuttgart. Het Duitse trio had 1 ronde voorsprong op de Zwitsers 
Aeschbach/Betschart/Marvulli en de 3de plaats was voor Matthew en Iljo met hun Italiaanse 
ploegmaat Marco Villa. Onze mannen deden helemaal aan het eind van de laatste ploegkoers nog een 
gooi naar de zege maar de Duitsers counterden gevat.  
 
Bij de aanvang van de slotnacht stonden nog vijf ploegen geklasseerd in dezelfde ronde. De Duitsers 
Bartko/Fulst/Lampater stonden dan al op kop, tijdens de 5de nacht namen ze die positie over van 
Matthew, Iljo en Marco Villa.  
 
Het was een zware dobber daar in Stuttgart. De baan is met 285 meter de langste uit het circuit. 
Intussen zit Iljo opgescheept met een serieuze verkoudheid. De zesdaagse carrousel is nu al weer op 
weg richting Berlijn voor de vierde van zes wedstrijden op rij. Na Berlijn volgt Kopenhagen, waar Iljo 
niet zal rijden. Nadien is het de beurt aan Hasselt. 

   

 

 Matthew en Iljo aan de leiding in Stuttgart    (22/01/2006) 

In de zesdaagse van Stuttgart zijn er al 4 dagen gepasseerd. Tijdens de 3de dag namen Matthew, 
Iljo en Marco Villa via winst in de ploegkoers met een ronde voorsprong de leiding over in de stand. 
Aan het eind van dag 4 – ’s zondags wordt er in de namiddag gereden - staan ze er nog steeds 
hetzelfde voor. Vier trio’s volgen onze mannen op 1 ronde: Bartko/Fulst/Lampater, 
Aeschbach/Betschart/Marvulli, Kappes/Beikirch/Dörich en Stam/ Slippens/Schep. 

   

 

 Down Under: D’Hollander 10de in eindstand, Caethoven 5de in 
slotrit    (22/01/2006) 

Een korte rit met aan het eind een massaspurt en een mooie 5de plaats voor Steven Caethoven, dat 
waren de laatste feiten in de Tour Down Under 2006. Allen Davis won de rit en Simon Gerrans werd 
eindwinnaar.  
 
In de gekende tropische omstandigheden heeft onze ploeg gedurende 5 dagen sterk gepresteerd. 
Niet makkelijk, want voor de thuisrenners is dit helemaal geen voorbereidingswedstrijd meer. De 
favorieten vlogen erin van bij de eerste dag, en de daaropvolgende ritten kenden een ander scenario 
dan bij vorige edities Voor een massaspurt moesten we wachten tot op de slotdag.  
 
Prettig weerzien met Glenn D’Hollander, hij staat er weer. glenn werd 10de en 11de in ritten, was in 
de koninginnerit een tijdje virtueel leider, en werd 10de in het eindklassement. Ereplaatsen waren er 
onder meer voor Dimitri De Fauw, Jens Renders en Steven Caethoven terwijl Hovelijnck, Van Der 
Linden en een sterke Willems nuttig werk opknapten.  
 
Indrukwekkend was tenslotte de prestatie en de 4de plaats van Serge Pauwels in de 3de rit, maar 
dan volgde helaas de anti klimaks met die zware val aan het begin van de 4de rit. Vorig jaar stond 
Serge al een hele tijd aan de kant na zware valpartijen in het voorjaar en nu is hij opnieuw enkele 
weken out met een breukje in de linkerhand en eentje in de rechterelleboog. 

   

 

 Down Under: D’Hollander top 10, Pauwels out na zware val 
   (21/01/2006) 

De 4de rit in de Tour Down Under ging over 147 kilometer met na 120 kilometer de beklimming van 
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“Old Willunga Hill”. Wie nog iets aan zijn klassement wilde schaven moest hier zijn kans gaan. De 
leiderspositie van Gerrans werd bestookt terwijl Glenn D’Hollander na een prachtige rit waarin hij een 
tijdje virtueel leider was nipt de top 10 binnenschoof. Glenn zat mee in een kopgroep van een 20-tal 
renners, samen met Frederik Willems. De voorsprong van de vluchters bedroeg op een gegeven 
moment 7’36”. Glenn werd uiteindelijk 10de in de rit, Frederik 12de. In de achtergrond kwam het 
peloton nog sterk opzetten en zo wist Jens Renders nog 17de te worden.  
 
Tegenslag voor Serge Pauwels, gisteren nog uitblinker in de 3de rit met een 4de plaats. In de 
aanvangsfase van de 4de rit kwam hij zwaar ten val, hij werd afgevoerd met een ernstige 
elleboogblessure. 

   

 

 Stuttgart: Matthew valt maar zet door – Iljo past voor Kopenhagen 
   (20/01/2006) 

En de zesdaagsenrenners, zij gaan gewoon door en hebben er al een eerste nacht Stuttgart op zitten. 
Ploegen van 3 renners nu, Matt en Iljo hebben de Italiaan Marco Villa aan hun zijde.  
 
De Zwitsers Aeschbach/Betschart/Marvulli staan aan de leiding gevolgd door onze mannen. De 
Duitsers Bartko/Fulst/Lampater staan op de derde plaats op één ronde. In de eerste ploegkoers 
kwam Matt ten val, hij voelt de pijn maar bijt door! 
 
Intussen werd er in samenspraak met Patrick Sercu beslist dat Iljo na Stuttgart en Berlijn een 
adempauze zal inlassen en zo de “Copenhagen 6-days” van 2 tot 7 februari aan zich voorbij laat 
gaan. 

   

 

 Down Under, rit 3: Serge Pauwels mooi 4de    (20/01/2006) 

De temperaturen lopen nog op in Australië, waar inmiddels de 3de en langste rit – 154 km - werd 
afgewerkt. Dat weerhoudt de renners er niet van om opnieuw van bij de start in de aanval te gaan. 
Vooral de Australische renners zijn zeer actief, voor hen is dit duidelijk geen voorbereidingswedstrijd. 
 
 
Stapsgewijs kwam er al snel een groep van 11 koplopers tot stand. Serge Pauwels waagde al eens 
zijn kans in de 2de rit, dat lukte toen niet, maar nu was hij er wel bij. Het peloton liet de vluchters 
met rust en liep een ruime achterstand op. In de finale werd de kopgroep stelselmatig uitgedund en 
de Spanjaard Carlos Barredo (Liberty Seguros) won de rit solo. Serge zat daarachter in een groepje 
van 3 en werd 4de in de rit. Geen wijzigingen aan de kop van het klassement waar Glenn D’Hollander 
nog steeds 11de staat. 

   

 

 2de rit Down Under: Jens Renders 10de    (19/01/2006) 

De 2de rit in de Tour Down Under werd gewonnen door de Australiër Allan Davis. Een klim na 17 
kilometer was het sein om de debatten te openen en kort nadien geraakte een groep van 11 man 
voorop. Voor onze ploeg was Jens Renders mee. De koplopers kregen vrij spel, niemand kon de 
leider in het klassement, Simon Gerrans, bedreigen. In de finale viel de kopgroep nog uiteen. Jens 
werd 10de op 2 minuten van Davis. Het peloton volgde op 7’10”. 

   

 

 Down Under: Glenn 11de in eerste rit    (18/01/2006) 

De eerste echte rit van de Tour Down Under ging van Mawson Lakes naar Angaston over een afstand 
van 148 km. Zonnig en warm uiteraard, met temperaturen van 28 graden bij de start, 34 in de 
bevoorrading.  
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Na ongeveer 38 kilometer wedstrijd kregen we een kopgroep van 23 met voor ons Glenn D’Hollander 
aan boord. De voorsprong van die groep schommelde lang tussen 30 seconden en anderhalve minuut 
en nog een aantal renners wisten vooraan aan te sluiten. Met nog 65 kilometer te gaan kregen we 
vooraan 29 man en stopte de jacht van het peloton. Een tiental kilometer kwam er een breuk in de 
kopgroep en Glenn was mee met de eerste 20. Met nog 48 kilometer te gaan raakten daaruit 4 
renners voorop. In de achtervolging kregen we uiteindelijk een groep van 7, later herleid tot 6, 
verderop een groep van 10 met Glenn, dan nog een 3de groep en het peloton dat aan de finish bijna 
24 minuten achterstand had.  
 
Simon Gerrans van AG2R won de rit solo, terwijl Glenn 11de werd op 4 minuten 30. Net geen top 10 
maar toch een knappe prestatie van Glenn in deze zwaar bevochten rit. 

   

 

 6-daagse Bremen: weer winst Slippens/Stam, Matt en Iljo 4de 
   (18/01/2006) 

Met de 6-daagse van Bremen boekten de Nederlanders Slippens/Stam hun 2de zesdaagse zege op 
een rij. In de slotsprint van de ploegkoers versloeg Slippens de Duitser Erik Zabel. Die laatste werd 
met maatje Marco Villa 2de in de eindstand. Titelverdedigers Bartko/Beikirch werden 3de en Matt en 
Iljo waren 4de op 1 ronde. Bij aanvang van die laatste ploegkoers stonden Matt en Iljo nog op kop 
met de punten. In vergelijking met de tussenstand aan het eind van de 5de nacht waren ze zelfs nog 
uitgelopen. Tot minder dan 10 minuten van het einde wisten ze vele aanvallen te counteren maar 
dan namen hun concurrenten samen een ronde. 

   

 

 Jacob's Creek Down Under Classic: snel criterium, De Fauw 4de 
   (17/01/2006) 

Met de Jacob's Creek Down Under Classic, een criterium over 50 kilometer in de straten van 
Adelaide, is de wegcompetitie voor onze ploeg begonnen. De renners reden deze wedstrijd ‘s avonds 
maar de thermometer wees toch nog 35 graden aan. Op een omloop van 2 kilometer reed het 
peloton 25 rondjes met premiespurten na 5, 10, 15 en 20 ronden. Zoals kon worden verwacht lag het 
tempo zeer hoog, was het zo onmogelijk om te ontsnappen en was torenhoog favoriet Robbie Mc 
Ewen de snelste in de massaspurt. Er waren enkele valpartijen en daarbij waren Frederik Willems en 
Glenn D’Hollander betrokken, voor beiden zonder erg. In de eerste uitslag die bekend gemaakt werd 
kwam Dimitri De Fauw niet voor maar de Gentenaar spurtte sterk en werd mooi 4de. Jens Renders 
werd 19de. Slechts van de 20 eerste renners werd een klassement vrijgegeven en het criterium telt 
niet mee voor de Jacob's Creek Tour Down Under die morgen begint met een rit in lijn over 148 
kilometer. 

   

 

 Terug uit Spanje    (17/01/2006) 

De trainingsstage in Calpe zit er op. Dinsdagvoormiddag keren de renners terug naar België. De 
weersomstandigheden waren niet te best op de laatste dag, net zoals in het begin van de 
trainingsstage. In de voormiddag trainden de mannen anderhalf uur op de rollen, in de namiddag 
kwam daar nog een tochtje van een 70-tal kilometer bij. 

   

 

 Bremen: Matt & Iljo met kleine voorsprong    (17/01/2006) 

Met nog 1 nacht te gaan staan Matt & Iljo terug op kop in de Bremense zesdaagse. De koppels 
Zabel/Villa, Slippens/Stam en Bartko/Beikirch staan in dezelfde ronde, Fulst/Lampater volgen op 1 
ronde. Kappes/Marvulli vielen verder terug en lijken uitgeschakeld voor de zege. Onze mannen, die 
maandag de eerste ploegkoers wonnen, beginnen dus met een kleine voorsprong aan de slotnacht. 
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 Zesdaagse Bremen: Matt & Iljo mee op kop    (16/01/2006) 

De spanning blijft erin na 4 dagen in de zesdaagse van Bremen. De Duitse outsiders Fulst-Lampater 
staan opnieuw aan de leiding maar vier ploegen, met daarbij Matt en Iljo, volgen in dezelfde ronde. 
Met nog 2 nachten te gaan kunnen 6 koppels aanspraak maken op de zege. 

   

 

 Iljo en Matt leiden in Bremer Sechs-Tage-Rennen na nacht 2 
   (14/01/2006) 

Na 2 nachten staan Iljo en Matt aan de leiding in de 6-daagse van Bremen. Op slechts 1 puntje 
volgen de Duitsers Bartko/Beikirch terwijl overige koppels een ronde of meer achterstand hebben. 
Slippens/Stam volgen op 2 ronden. Na de eerste nacht stonden onze mannen 6de. Leiders waren 
toen het verrassende koppel Fulst/Lampater, zij hadden de 2de ploegkoers van de dag gewonnen.  
 
Die eerste nacht was nog maar net begonnen of Zwitser Bruno Risi kwam na een ongelukkig contact 
met ploegmakker Kurt Betschart ten val. Risi werd afgevoerd met een sleutelbeen en zal moeten 
verzaken aan de reeks 6-daagse wedstrijden die de pistiers momenteel afwerken. Dit is ongetwijfeld 
een streep door de rekening van de organisatoren, de 36-jarige Risi is immers de grootste van deze 
generatie, “de man die alles kan” zegt koersdirecteur Patrick Sercu. 

   

 

 Trainen Down Under en in Calpe    (11/01/2006) 

Alles in orde met onze renners die afgelopen weekend naar Australië vertrokken. Hoe dan ook, een 
trip met het vliegtuig gedurende 24 uur en met 2 tussenlandingen kruipt danig in de kleren. Onder de 
loden hitte in Adelaide hebben onze renners vandaag – woensdag - een 100-tal kilometer getraind. 
 
Andere situatie in Spanje echter. Ook hier goed aangekomen maar de weersomstandigheden waren 
dinsdag zo slecht dat er van trainen niets in huis kwam. Vandaag zijn de renners wel vertrokken voor 
een tocht van 175 kilometer, onder een bescheiden zonnetje en een temperatuur van om en bij de 
12 graden. 

   

 

 Rotterdam: Slippens/Stam winnen, Iljo en Matt 2de 
   (11/01/2006) 

Met alleen nog de ploegkoers te gaan stonden Matt en Iljo dinsdagavond nog steeds aan kop in de 
Rotterdamse 6-daagse. Tijdens die ploegkoers hielden ze goed het overzicht tot op het moment dat 
de 3 concurrenten die nog in dezelfde ronde stonden er vandoor gingen. Op 15 minuten en 50 ronden 
+ 5 klassementsprinten van het einde stonden onze mannen zo plots 4de in het klassement op 1 
ronde. Slippens/Stam, Bartko/Beikirch en Risi/Betschart gingen hen vooraf. Een eerste tegenreactie 
resulteerde in een nieuwe bonusronde voor alle 4 de eerste koppels en dan begonnen de renners aan 
de klassementsprinten. 
 
De 3 koplopers gingen voluit in die eerste sprint, gewonnen door Bartko. Het viel dan even stil, voor 
Matthew het ideale moment om een aanval op te zetten. Slippens/Stam kwamen Matt en Iljo 
achterna en heel wat later counterden ook de andere 2 zegekandidaten. We kregen een schitterende 
strijd! Onze mannen wonnen de 2de klassementsprint en pakten een ronde terug. Slippens/Stam 
trokken dan onmiddellijk door voor nog een bonusronde. Die haalden ze niet maar zij en de hele 
meute neutraliseerden zo wel de poging van Risi/Betschart en Bartko/Beikirch. Na een slopende 
finale wonnen de Nederlanders dan nog de slotspurt en zo verzekerden ze zich meteen ook van 
eindwinst in de 6-daagse. Iljo en Matt werden knap 2de in de ploegkoers en in de eindstand stranden 
ze op één ronde van Slippens/Stam. Opmerkelijk, met 297 punten – geen enkel koppel deed beter - 
kwamen onze Gentenaars er slecht 3 tekort voor een extra bonusronde! De Nederlanders waren 
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echter beresterk. 

   

 

 Rotterdam: Iljo en Matt als leiders finaleavond in.    (10/01/2006) 

Matthew Gilmore en Iljo Keisse sloten de vijfde avond van de 6-daagse van Rotterdam af als leider in 
het klassement. Voor de eindzege wordt het zeer spannend. Slippens/Stam en Bartko/Beikirch staan 
in dezelfde ronde en op 1 ronde volgen Risi/Betschart. Die laatsten zullen snel de kaap van 200 
punten halen en met de zo verdiende bonusronde ongeveer op gelijke hoogte van hun concurrenten 
komen. Minstens vier koppels maken dus nog kans op de zege en onze mannen gaan er voor. Wie dit 
alles live wil volgen kan dinsdagavond terecht op de site van deze 6-daagse waar een live scorebord 
en live video streaming is voorzien. 

   

 

 Rotterdam: Matt & Iljo 3de na 4 dagen    (08/01/2006) 

De derde avond van de Zesdaagse van Rotterdam begon meteen weer met een overwinning voor 
Matt en Iljo in de puntenkoers. Later won Matthew ook nog de dernyfinale. Beiden werden flink 
aangemoedigd, vanuit Gent waren 2 bussen supporters naar Ahoy afgezakt. In de eerste ploegkoers 
ging Iljo op kop de slotronde in. Schouder aan schouder met Slippens ging hij op de eindstreep af 
maar de zege was nipt voor de Nederlander. Die Nederlanders waren inmiddels van de leiding 
verdreven. De Duitsers Robert Bartko en Andreas Beikirch nestelden zich nu aan de kop van het 
klassement.  
 
Op zondag werd er dan in de namiddag gereden. In een goed gevuld Ahoy wonnen onze mannen nu 
wel de ploegkoers. In de voorlopige stand staan ze 3de op 1 ronde van de Nederlanders en in 
dezelfde ronde als de Duitsers. Op onze foto-pagina hebben we intussen nog 9 mooie foto’s 
toegevoegd genomen tijdens de Gentse zesdaagse. 

   

 

 Rotterdam: Iljo & Matt op 1 ronde na 2de nacht    (07/01/2006) 

De Nederlanders Danny Stam en Robert Slippens gaan na de tweede avond van de Rotterdamse 
zesdaagse aan de leiding. De koppels Risi/Betschart en Bartko/Beikirch volgen op een zucht. Iljo en 
Matt staan 4de op één ronde. Aan het begin van de tweede avond waren zij de snelste in de 
ploegachtervolging en stonden ze even aan de leiding. 

   

 

 6 x 6-daagse begon donderdagavond in Rotterdam    (05/01/2006) 

Terwijl onze wegrenners in de laatste fase zitten van de voorbereiding op hun seizoen zijn onze 
pistiers Iljo Keisse en Matthew Gilmore gisterenavond begonnen aan een heuse marathon van 6-
daagsen. Als alles goed verloopt hebben ze tussen nu en de Hasseltse valentijnsnacht van 14 februari 
“6” 6-daagsewedstrijden afgewerkt.  
 
Donderdagavond zijn ze eraan begonnen in Rotterdam. Vertrouwde namen staan er op de 
deelnemerslijst, favorieten zijn de winnaars van 2005, Robert Slippens en Danny Stam maar onze 
mannen kunnen voor de nodige concurrentie zorgen. Voor hen vertrekt er zaterdag vanuit Gent een 
autocar supporters. 
 
Het verging Iljo en Matt goed tijdens de eerste nacht. Er was meteen winst in de puntenkoers en 
later een 2de plaats in een spectaculaire ploegkoers. Helemaal op het eind pakten onze mannen 2 
ronden na elkaar. In de totaalstand staan Slippens/Stam aan de leiding, gevolgd door Risi/Betschart 
en onze mannen. Ook Bartko/Beikirch staan in dezelfde ronde. 
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 Voorbereiding 2006 op volle toeren    (04/01/2006) 

Gewapend met onder andere een zonnecrème “factor 30” en onder leiding van sportdirecteur Walter 
Planckaert vertrekt zondagochtend een delegatie van Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen naar 
het Australische Adelaide. Na een aanpassing- en trainingsperiode rijden Caethoven, D’Hollander, 
Willems, Van Der Linden, Hovelijnck, De Fauw, Pauwels en Renders er van 17 januari tot 22 januari 
hun eerste wedstrijden van het jaar, de Jacob's Creek classic en Tour Down Under. Op 24 januari 
zullen ze terug thuis zijn.  
 
Een tweede delegatie met de overige renners en sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx vertrekt één 
dag later naar het Spaanse Calpe. Tot 17 januari zullen ze er een doorgedreven trainingsstage 
afwerken. 

   

 

 Beste wensen voor 2006    (01/01/2006) 

Aan alle supporters en wielerliefhebbers de allerbeste wensen voor een vreugdevol, succesvol en 
gezond 2006 vanwege Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen.  
 
Sinds kort hebben we onze nieuwe domeinnaam http://www.jacques-vlaanderen.be in gebruik 
genomen. De inhoudelijke aanpassingen aan de site met het oog op seizoen 2006 zijn reeds ver 
gevorderd, meer daarover lees je snel online. 

   

 

   
© 2006 Professional cycling team Chocolade Jacques / Topsport Vlaanderen 

(UCI Professional Continental team) 
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