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 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. 

   

 

 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. 

   

 

 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. 

   

 

 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: wensen voor 2007 - Keisse - Van der Linden    (01/01/2007) 
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Aan alle supporters en wielerliefhebbers de allerbeste wensen voor een vreugdevol, succesvol en 
gezond 2007 vanwege Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen. De inhoudelijke aanpassingen aan 
de site met het oog op seizoen 2007 zijn reeds ver gevorderd, meer daarover binnenkort online. 
Intussen gaan de sportieve ontwikkelingen verder. Iljo Keisse bleef van oud op nieuw actief in de 
zesdaagse van Zuricht, terwijl in het Luxemburgse Pétange Wesley Van der Linden deel naam aan de 
cross.  
 
Op Nieuwjaarsdag werd de 5de wedstrijddag van de zesdaagse van Zurich gereden in de namiddag 
van 14.30 tot 19.00 uur. Iljo en ploegmaat Robert Bartko schoven op naar de eerste plaats na winst 
in de ploegkoers. Risi-Marvulli, tot dan toe steeds aan de leiding, volgen nu op 1 ronde. Iljo en 
Robert wonnen op oudejaarsavond ook al de ploegkoers die een kwartiertje voor de jaarwisseling 
eindigde. Morgen krijgen we de finale van deze six, voor de eindzege zal het dus gaan tussen 
Keisse/Bartko en Risi/Marvulli.  
 
Wesley Van der Linden werd 9de in een cross in het Luxemburgse Pétange. Op de modderige omloop 
kwam Wesley vooral wat stuurvaardigheid te kort. Winnaar werd de Fransman Pagnier voor de 
Amerikaan Page. 

   

 

 Iljo en Robert tweede in Zurich    (03/01/2007) 

Iljo Keisse ging samen met de Duitser Robert Bartko als leider de laatste nacht in van de zesdaagse 
van Zurich, maar thuisrijders Bruno Risi/Franco Marvulli sloegen toe in de ploegkoers. De Zwitsers 
maakten hun ronde achterstand goed en pakten met 37 punten voorsprong de eindzege. Iljo en 
Robert werden dus 2de, gevolgd door de Duitsers Guido Fulst en Leif Lampater. 

   

 

 BK Cyclocross: Wesley Van der Linden ging op verkenning 
   (03/01/2007) 

Wesley Van der Linden was de afgelopen jaren vooral actief als wegrenner maar in zijn laatste jaar 
bij de beloften werd hij nog 2de in het WK te Monopoli (januari 2003). De Italiaan Franzoi was toen 
de winnaar.  
 
Deze winter dook Wesley terug in het veld voor 2 crossen en zondag start hij in het Belgisch 
Kampioenschap te Hamme-Zogge. Het parcours ging Wesley vandaag al eens testen. Door de 
weersomstandigheden belooft het een zware dobber te worden: 2/4de lopen, 1/4de rijden op de weg 
en 1/4de weide. 

   

 

 Zesdaagse Rotterdam live te volgen op internet    (04/01/2007) 

Vanavond ging de Rabobank Zesdaagse van Rotterdam van start. Voor onze ploeg is Iljo Keisse op 
post, steeds gekoppeld aan Robert Bartko, en verder kersvers Belgisch kampioen omnium Dimitri De 
Fauw gekoppeld aan Steven De Neef. Andere Belgen aan de start zijn Kenny De Ketele/Steve Schets 
en Wouter Van Mechelen met de Duitser Andreas Muller. Via internet - 
http://www.zesdaagserotterdam.nl - kan je deze zesdaagse schitterend volgen. Top is de live video 
stream, op http://www.zesdaagserotterdam.nl/streams/frame.htm kan je de wedstrijden live in beeld
volgen, zes dagen lang. 

   

 

 Zesdaagse van Rotterdam: Iljo & Robert op kop    (05/01/2007) 

Na de eerste nacht staatn Iljo Keisse en Robert Bartko op kop in de zesdaagse van Rotterdam. 
Villa/Stam staan 2de en de topfavorieten voor de eindzege, Risi/Marvulli, 3de. De Fauw met Deneef 
staan 6de op 2 ronden. 
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Op de valreep moest er nog geschoven worden met het deelnemersveld. De Nederlander Peter Schep 
haakte af wegens ziekte, zodat Danny Stam gekoppeld werd aan Marco Villa. LLaneras kreeg 
daardoor Andreas Beikirch aan zijn zijde en Wouter van Mechelen werd in extremisch opgetrommeld 
om Beikirch te vervangen aan de zijde van Andreas Müller. 

   

 

 Wesley Van der Linden 11de in BK en 6de in cross te Otegem 
   (08/01/2007) 

In het loodzware BK cyclocross te Hamme-Zogge van afgelopen zondag haalde een tevreden Wesley 
Van der Linden na een snelle start een voor hem mooie 11de plaats. Eén dag later, in de traditionele 
cross van Otegem, werd Wesley zesde. De zege ging er naar Sven Nijs en kersvers Belgisch 
kampioen Bart Wellens werd 4de. Op de fotopagina vind je 2 foto's van Wesley in Hamme-Zogge, 
kort na de start. Eind deze maand rijdt Wesley nog een cross in Spanje, waar hij 2 jaar geleden nog 
won. Nu gaat alle aandacht weer naar de weg, Wesley vertrekt mee met onze wegrenners op stage 
naar Calpe. 

   

 

 Iljo en Robert strijden in Rotterdam    (08/01/2007) 

In de zesdaagse van Rotterdam beginnen de pistiers aan de voorlaatste dag. Marco Villa en Danny 
Stam staan aan de leiding, op 1 ronde gevolgd door Risi/Marvulli en Iljo Keisse met Robert Bartko. 
Iljo stond na dat 1 op kop maar nadien namen Risi/Marvulli over, en tijdens de 4de nacht kregen we 
nog een wisseling op kop van het klassement. Llaneras-Beikirch staan 4de op 3 ronden en de rest 
van het pak volgt al op 7 ronden of meer. Dimitri De Fauw staat met Steven De Neef 7de. 

   

 

 Keisse/Bartko winnen 6-daagse Rotterdam    (10/01/2007) 

Iljo Keisse heeft gisterennacht samen met de Duitser Robert Bartko de 6-daagse van Rotterdam 
gewonnen. Thuisrijder Danny Stam werd met Marco Villa 2de, Risi/Marvulli werden 3de. Aan het 
begin van de avond stonden de 3 ploegen in mekaars buurt geklasseerd, de beslissing zou vallen in 
de finale ploegkoers. Iljo en Robert kozen het juiste moment om een bonusronde te pakken, 
Villa/Stam waren net diep gegaan om een aanval van Risi/Marvulli te counteren. Iljo en Robert 
kwamen zo aan de leiding en dat gaven ze niet meer af. Met de 25e zesdaagse van Rotterdam komt 
er een mooie wedstrijd bij op het palmares van Iljo. 

   

 

 6-daagse Bremen met dubbel startschot    (12/01/2007) 

 
De zesdaagse van Bremen ging gisteren van start met een dubbel startschot. De Duitse 
organisatoren hadden voorzien dat Bonnie Tyler het startpistool zou hanteren maar omdat zij door 
het stormweer te laat arriveerden viel die eer te beurt aan de Milramprofs Erik Zabel en Alessandro 
Petacchi. Toen "Bonnie" een uurtje later toekwam volgde alsnog startschot nummer 2.  
Zabel vormt in Bremen een koppel met Bruno Risi. Marvulli werd dan voor de gelegenheid gekoppeld 
aan Danny Stam, terwmijl Iljo Keisse gekoppeld blijft aan Robert Bartko. Dimitri De Fauw is hier niet 
van de partij, maar van hem onthouden we wel de schitterde beurt die hij maakte in Rotterdam aan 
de zijde van Steven De Neef. Tijdens de 2de nacht, omstreeks 23 uur, stonden nog 8 team binnen 1 
ronde en daarbij alle favorieten. Het kan dus nog alle kanten uit. 
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 6-daagse Bremen: Keisse/Bartko voorlopig 4de 
   (13/01/2007) 

Iljo en Robert sloten de 2de nacht van de 6-daagse van Bremen af op de 4de plaats. De 3 eerste 
ploegen hebben een voorsprong van 2 ronden, maar Iljo en Robert staan op een zucht van een 
bonusronde. De topfavorieten Zabel/Risi leiden voor Fulst/Lampater en Stam/Marvulli. 

   

 

 Intussen in Calpe en Melbourne    (15/01/2007) 

Het weer is goed en er wordt stevig getraind in het Spaanse Calpe. Bij de groep ook Matthew 
Gilmore, nog steeds revaliderend van zijn zware kwetsuren. Matthew maakt indruk en trainde al tot 
190 kilometer mee. In de reeks zesdaagsen die momenteel afgewerkt wordt zal hij niet meer starten. 
Nu bouwt hij verder aan de basisconditie en zijn moral is opperbest. Later zal de spil die werd 
ingebracht in het been operatief verwijderd worden waarna Matthew weer vooruit kan blikken met 
het oog op competitie. 
 
In Australië nam Walter Planckaert met zijn groep de nodige tijd om de acclimatiseren. De eerste 
wedstrijd Down Under komt er aan. De Down Under Classic is een warm-up criterium in de straten 
van Adelaide. 

   

 

 Zesdaagse Bremen: Fulst/Lampater leiden    (16/01/2007) 

Nog 2 dagen te gaan in de zesdaagse van Bremen. Fulst/Lampater leiden voor Zabel/Risi en 
Stam/Marvulli. Op 1 ronde volgen Iljo Keisse met Robert Bartko. Hoe dan ook, voor de eindzege zal 
het tussen deze 4 ploegen gaan. Iljo had de voorbije dagen last van een hardnekkige verkoudheid en 
moest medicatie nemen. 

   

 

 Zesdaagse van Bremen: met 4 op een zakdoek    (16/01/2007) 

Nog 1 dag te gaan in de zesdaagse van Bremen en in de top 4 werd er weer gewisseld. Nu leiden 
Zabel/Risi terug en de andere teams volgen op 1 ronde. Keisse/Bartko, Stam/Marvulli en 
Fulst/Lampater staan echter alle 3 op een zucht van een bonusronde, de slotnacht wordt dan ook 
boeiend. 

   

 

 Down Under Classic voor Mark Renshaw (Credit Agricole). 
   (16/01/2007) 

De eerste wedstrijd van het wegseizoen 2007 zit er op, onze mannen reden vanmorgen – avond in 
Australië – de Down Under Classic, een warm-up criterium over 50 kilometer in de straten van 
Adelaide. Er waren de gebruikelijke ontsnappingspogingen waarbij Glenn D’Hollander en Koen Barbé 
actief waren maar zoals verwacht kregen we een massaspurt. De zege ging naar Mark Renshaw 
(Credit Agricole). Sven Renders (11de) en Steven Caethoven (12de) waren onze dichtste finishers. 

   

 

 Iljo Keisse met Bartko 3de in zesdaagse Bremen    (17/01/2007) 

10.000 toeschouwers waren gisterennacht getuige van een zeer spannende finale in de zesdaagse 
van Bremen. In de allerlaatste sprint namen nog 3 ploegen het tegen mekaar op en de eindzege 
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stond op het spel. zabel was het snelst en met maatje Risi werd hij eindwinnaar. Fulst/Lampater 
werden 2de, en Iljo Keisse werd met Robert Bartko 3de. Het verschil tussen de eerste en de derde in 
punten: 11! Stam en Marvulli werden 4de op 1 ronde.  

   

 

 tour Down Under: Serge Pauwels voorop in bergprijs 
   (17/01/2007) 

De openingsetappe in de Tour Down Under ging van Mawson Lakes naar Tanunda over een afstand 
van 152km. Na ongeveer 20 kilometer kregen we een kopgroep van 18 man. Vrijwel alle ploegen 
waren op post, voor ons was Serge Pauwels mee. Onderweg was er één helling - Humbug Scrub - die 
mee telt voor de bergprijs. Serge ging er voor en kwam als eerste boven. Veel volk in de kopgroep 
maar de samenwerking was goed. De voorsprong bleef oplopen en de ritwinaar had uiteindelijk meer 
dan 26 minuten voorsprong op het peloton. De eindzege gaat dus al zeker naar iemand uit de groep 
van 18. In de finale verbrokkelde de kopgroep en met 5 gingen ze voor de zege. De Autstralier Karl 
Menzies won de rit en start morgen in de leiderstrui. Die rit gaat dan van Mannum naar Hahndorf 
over 150 kilometer, onderweg is er 1 bergprijs. 

   

 

 Down Under: ploeg demonstreert, Caethoven wint!    (18/01/2007) 

Wedstrijddag drie van 2007 werd voor onze ploeg een schot in de roos. Steven Caethoven won in 
Autstralië de 2de rit van de Tour Down Under en Pieter Ghyllebert werd mooi 2de voor thuisrijder 
Stuart O'Grady (CSC). Samen met Kurt Hovelijnck, 5de in de rit, en Koen Barbé waren zij mee in een 
kopgroep van 14. Eerder op de dag was Serge Pauwels, mee in een vroege vlucht maar die kreeg 
dan ook geen vrijheid omwille van Serges goede positie in het klassement. Serge pakte geen punten 
in de bergprijs maar blijft aan de leiding in dat klassement, nu samen met de Fransman Samuel 
Dumoulin (AG2R). Karl Menzies (Australia-UniSA) blijft leider in het algemeen klassement. 
 
De rit ging over 150 kilometer van Mannum naar Hahndorf. Pas na goed 90 kilometer wedstrijd kreeg 
de definitieve ontsnapping vorm. Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen was in de meerderheid, 
hield het tempo hoog en neutraliseerde op 600 meter van de finish een ontsnappingspoging van de 
Australiër Stuart O'Grady en 2 medevluchters. Pieter had nog krachten over en lanceerde Steven die 
zo één van zijn mooiste zeges ooit pakte. 

   

 

 Down Under: Cooke in gietende regen    (19/01/2007) 

In de gietende regen won de Australiër Baden Cooke (Unibet.com) solo de derde rit in de Tour Down 
Under. De rit ging over 128 km tussen Stirling en Victor Harbor. Cooke ontsnapte uit een kopgroep 
van 19. Bij die 19 zat niemand van onze ploeg. Wel in de groep zat Samuel Dumoulin (AG2r 
Prevoyance), hij kwam als 2de boven op de enige klim van de dag en neemt de leiderstrui over van 
Serge Pauwels. Karl Menzies (UniSA) blijft leider in het algemeen klassement. Morgen volgt een 
zware rit over 147 kilometer op en rond Willunga Hill, hier zal de beslissing vallen. 

   

 

 Down Under: super teamwork, Ghyllebert wint 4de rit! 
   (20/01/2007) 

Pieter Ghyllebert won Down Under de zware 4de rit over 147 kilometer op en rond Willunga Hill. De 
rit, voorbestemd als degene waar de beslissing voor het eindklassement zou vallen eindigde op een 
sprint van een groep van 24 man sterk. Pieter won voor de Oezbeek Sergey Lagutin (Navigators) en 
de Zwitser Martin Elmiger (AG2r) en die laatste wordt ook de nieuwe leider in het algemeen 
klassement. Verder in de groep zaten nog sterke sprinters zoals O'Grady en Guidi. 
 
Kort na de start kregen we een kopgroep van 14 met daarbij een bedrijvige Glenn D'Hollander. Bij de 
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beklimming van Willunga Hill viel de groep uiteen maar Glenn hield stand in een groepje van 6. Op 2 
kilometer van de finish werden de zes toch nog gegrepen en nam Sven Renders Pieter op sleeptouw. 
Sven hield dat vol tot op 300 meter van het eind en Pieter was zo gelanceerd op weg naar de 2de 
zege van onze ploeg in deze rittenwedstrijd. Onze ploeg scoort op vlak van populariteit Down Under: 
ritzeges van Pieter en Steven, een 2de plaats van Pieter die zo ook 2de wordt in het 
puntenklassement, Serge is 2de in het bergklassement en Glenn werd vandaag uitgeroepen tot 'most 
aggressive rider' (strijdlust). Morgen volgt de laatste rit.  
 
Binnenkort plaatsen we foto's van deze rittenwedstrijd, en in dit Youtube-tijdperk kunnen video's niet 
ontbreken, je vindt er van elke rit terug op site van de Tour Down Under (klik 'video' in het menu, 
kies vervolgens de rit in het submenu). 

   

 

 Down Under: Serge Pauwels is ‘King of Mountain’ !    (21/01/2007) 

Serge Pauwels wist in de slotrit van de Tour Down Under de eindzege in het bergklassement naar 
zich toe te trekken. De rit ging over 90 kilometer, verdeeld over 20 ronden in de straten van 
Adelaide. In de 10de en 15de ronde waren er punten voor het bergklassement te verdienen en de 
laatste van die 2 trok Serge naar zich toe.  
 
Behoorlijk wat aanvallers in de rit, daarbij ook Frederik Veuchelen en opnieuw Glenn D’Hollander, die 
de Australiërs ‘'Dolly the Belgian’ zijn gaan noemen. We kregen uiteindelijk een massaspurt die werd 
gewonnen door Robbie McEwen. Steven Caethoven deed het weer knap met een 4de plaats. De 
eindzege in deze rittenwedstrijd ging naar de Zwitser Martin Elmiger (AG2r Prévoyance).  
 
De Tour Down Under was een voltreffer voor Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen. We pakten 2 
ritzeges, een 2de, 4de en 5de plaats en het bergklassement. Elke dag stond iemand van onze ploeg 
op het podium. 

   

 

 Zesdaagse van Berlijn: Iljo met Olaf Pollack voorlopig 4de 
   (27/01/2007) 

Donderdagnacht begon Iljo Keisse met de Duitser Olaf Pollack (Team Wiesenhof) aan de zesdaagse 
van Berlijn. De Duitser is vooral bekend als wegrenner en sterke spurter maar bij de jeugdcategoriën 
en in zijn eerste profjaren was hij ook actief op de baan. Nu hij sinds 2007 voor Team Wiesenhof 
uitkomt zal hij weer meer op de baan te zien zijn. De 2 vlogen er meteen in en wonnen de 
ploegkoers. In het klassement na de eerste nacht stonden ze 2de.  
 
Snel gekoerst werd er ook tijdens de 2de nacht, de ploegkoers over 45 minuten werd afgewerkt aan 
een gemiddelde van maar liefst 57,7 kilometer per uur. Risi/Marvulli en Stam/Schep eindigden als 
eersten met een ronde bonus op Fulst/Lampater, Iljo met Olaf. En nog 4 ploegen. Na 2 nachten staan
Risi/Marvulli op kop, Iljo en Olaf staan 4de op 1 ronde. 

   

 

 Zesdaagse Berlijn: Iljo met Olaf Pollack voorlopig 5de 
   (28/01/2007) 

Er zijn nog 2 nachten te gaan in de zesdaagse van Berlijn en Iljo staat met ploegmaat Olaf Pollack 
5de op 1 ronde van de leiders, Bartko/Beikirch. Zondagnamiddag was het familiedag met 2 
ploegkoersen op het programma. In de ploegkoers over 45 minuten spurtte Iljo mee voor de zege, 
maar die ging naar Fulst/Lampater. 

   

 

 Qatar: 13de in de ploegentijdrit    (28/01/2007) 
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De 6de editie van de Ronde van Qatar startte vandaag met een ploegentijdrit over 6 kilometer. 
Zeventien ploegen verschenen aan de start, daarbij 11 ProTour ploegen. De mannen van Quick Step 
klokten de snelste tijd, met voorop de Nederlander Steven De Jongh die dus morgen in de leiderstrui 
start. Onze ploeg eindigde 13de op 21 seconden van de winnaars. Er volgen nu nog 5 ritten in lijn. 

   

 

 Qatar: Dehaes mee in ontsnapping    (29/01/2007) 

Zoals verwacht massaspurt aan het eind van de tweede rit van de Ronde van Qatar, en de zege ging 
naar Tom Boonen voor Petacchi. Benny De Schrooder eindigde 14de en was daarmee onze best 
geplaatste renner. Kenny Dehaes zat mee in een ontsnapping van vijf en won een tussenspurt. Diep 
in de finale werden de vluchters ingelopen. 

   

 

 Qatar: massaspurt aan het eind van 3de rit    (30/01/2007) 

Aan het eind van de 3de rit in de Ronde van Qatar bood een langgerekt peloton zich aan voor een 
nieuwe massaspurt en net als de dag voordien ging de zege naar Tom Boonen voor Petacchi. In het 
eerste uur van de rit, met de wind in de rug, ging het super snel: 57 kilometer gemiddeld. Nadien zat 
de wind op kop, van waaiers vormen was er geen sprake. Na de eerste tussenspurt was er een korte 
ontsnapping van een groep van 11 met daarbij Tom Stubbe. In de finale viel het peloton uiteen door 
de vele ronde punten. 

   

 

 Fulst - Lampater winnaars in Berlijn    (31/01/2007) 

De zesdaagse van Berlijn werd gewonnen door Fulst-Lampater. Na 2de plaatsen in Bremen en 
Stuttgart was het nu dus raak voor de 2 Duitsers. Iljo Keisse eindigde met Olag Pollack 5de op 2 
ronden. Naast de winnaars stonden Bartko-Beikirch (2de) en Risi-Marvullie (3de) Op het podium. Met 
Kopenhagen begint morgen de laatste zesdaagse voor die van Hasselt. Iljo zal er rijden aan de zijde 
van de jonge Deen Michael Morkov. Dimitri De Fauw zal er terug koppel vormen met Wouter Van 
Mechelen. 

   

 

 Qatar: Stubbe in alles of niets poging, Boonen wint    (31/01/2007) 

Het kan nog steeds sneller in de Ronde van Qatar, in de 4de rit vlogen de renners het eerste 
wedstrijduur aan gemiddeld 59 kilometer per uur over de weg. Voor het eerst dit jaar kregen we 
waaiers, Tom Boonen en een rits ploegmaats zaten in de eerste en voor ons was Tom Stubbe mee. 
Kenny Dehaes zat in de Petacchi-waaier en die zat gedurende 125 kilometer van de 140 op een 
minuut van Boonen en co. De 22 liepen in de laatste 10 kilometer verder uit en Tom Stubbe waagde 
zich nog aan een alles of niets poging. Voorafgaand aan de zege van Boonen moest de Quick-Step 
trein een stevige tand bijsteken. Onze Tom eindigde uiteindelijk 22ste. Kenny De Haes in de Petacchi 
waaier eindigde op 5 minuten. De rest kwam binnen op 3 kwartier. 

   

 

  Qatar: nieuwe ritwinnaar - nieuwe leider!    (01/02/2007) 

Greg Van Avermaet (Predictor-Lotto) won de 4de en tevens langste rit in de Ronde van Qatar. De 
jonge Belg won de sprint van een kopgroep van 10. Wilfried Cretskens deed in de slotkilomter nog 
een gooi naar de ritzege maar werd bijgehaald op 20 meter van de finish. De Limburgse 
meersterknecht van Boonen bleef echter niet met lege handen achter, hij neemt de leiderstrui over 
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van zijn kopman en heeft een ruime voorsprong. Een eerste achtervolgende groep, 28 man sterk, 
eindigde op meer dan 2 minuten. In die groep Benny De Schrooder, hij werd 12de in de rit. Vroeg in 
de rit waren er ontsnappingspogingen van Johan Coenen en Bart Vanheule maar de ploeg werd 
vooral geteisterd door een opeenvolging van lekke banden. Op een gegeven moment waren 6 van 
onze renners aan het achtervolgen op het peloton. Niko Eeckhout was daar niet bij. Omwille van een 
pijnlijke achillespees verkoos hij uit voorzorg niet meer te starten. Morgen staat de laatste rit op het 
programma. 

   

 

 Kort: Kopenhagen - Hasselt - Marseille    (02/02/2007) 

Gisteren begon in de Ballerup Arena te Kopenhagen zesdaagse nummer 6 van dit voorjaar. De 
Zwitsers Risi-Marvulli vlogen er meteen in met winst in de eerste ploegkoers. Ze sloten de eerste 
nacht af aan de leiding van het klassement. De Nederlanders Stam-Schep staan 2de en op 1 ronde 
volgen de Denen Piil-Rasmussen en Iljo Keisse met de Deen Michael Morkov. Dimitri De Fauw staat 
met Wouter Van Mechelen op de 10de plaats.  
 
Na Kopenhagen volgt Hasselt, daar zal Iljo rijden met Marco Villa en Dimitri met Alexander 
Aeschbach.  
 
Kleine wijziging voor de GP d'Ouverture La Marseillaise die volgende dindsdag gereden wordt: Peiter 
Ghyllebert zal starten in plaats van Niko Eedkhout. De dag nadien zal Niko wel starten in de Ster van 
Bessèges. 

   

 

 Qatar: sterke Kenny De Haes    (02/02/2007) 

Kenny De Haes kleurde in de ronde van Qatar mee de slotrit over 134 kilometer. Hij zat samen met 
de Fransman Berges (Agritubel) en de Deen Bak (het Ierse Murphy-team van Sean Kelly) mee in een 
vroege vlucht. De maximale voorsprong van de drie bedroeg 5 minuten. Kenny was steeds gretig in 
zijn aflossingen. Op 20 kilometer van het einde moest de Deen zijn medevluchters laten gaan na een 
tempoversnelling van Kenny. Uiteindelijk brachten de spurtersploegen in de finale het peloton terug 
en Tom Boonen won de spurt. Wilfried Cretskens werd eindwinnaar. 

   

 

 Kopenhagen: met 4 in dezelfde ronde    (05/02/2007) 

Nog 2 nachten te gaan in de Zesdaagse van Kopenhagen, Iljo Keisse staat met zijn jonge Deense 
ploegmaat Michael Morkov op de tweede plaats. Vier ploegen staan nog in dezelfde ronde als de 
leiders, Jakob Piil en Alex Rasmussen. Dimitri De Fauw en Wouter Van Mechelen staan momenteel 
10de. Nog 2 nachten te gaan en alles is dus nog mogelijk. Intussen wordt vandaag bij Matthew 
Gilmore de spil die werd ingebracht in zijn been operatief verwijderd. Hopelijk verloopt dit vlot, en 
kan hij snel terug de training hervatten en vooruit blikken met het oog op competitie. 

   

 

 Kort: Iljo Keisse op kop - Benny De Schrooder ook    (06/02/2007) 

Iljo Keisse en zijn Deense ploegmaat Michael Morkov staan met nog 1 nacht te gaan op kop in de 6-
daagse van Kopenhagen. Nog 4 ploegen zijn in de running voor de zege. en dat zijn Piil-Rasmussen, 
Risi-Marvulli en Stam–Schep. Slechts 17 punten zitten tussen de eerste en de 3de ploeg. De 
Nederlanders moeten om te winnen een ronde pakken.  
 
Benny De Schrooder is ook leider, hij staat op kop in het tussenklassement van eind januari voor de 
UCI Europe Tour 2007. Vorig jaar was Niko Eeckhout de eindwinnaar van dit klassement. Hij en 
Frederik Willems droegen toen verschillende maanden de witte leiderstrui en die eer valt nu Benny 
De Schrooder te beurt. De UCI Europe Tour 2006 werd afgesloten met de Giro Del Piemonte op 12 
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oktober. In het weekend dat daarop volgde kregen de eindwinnaars van de ProTour en Continentale 
klassementen hun trofee. Enkele dagen later werd in België nog de sluitingsprijs Putte-Kapellen 
gereden en die koers werd zo de eerste voor de Europe Tour 2007. Gorik Gardeyn won en zijn ploeg 
zit in de ProTour. Benny werd 2de in de sluitingsprijs die vanaf nu dus openingsprijs mag genoemd 
worden. 

   

 

 Marseillaise: ereplaatsen voor D'Hollander en Renders 
   (06/02/2007) 

Jeremy Hunt (Unibet.com) won vandaag de Grand PrixP d'Ouverture La Marseillaise, de 
openingswedstrijd op het Europese vastaland. Het parcours over 126 kilometer is behoorlijk lastig. 
De Rus Mikhail Ignatiev (Tinkoff) werd 2de, Staf Scheirlinckx (Cofidis) 3de. Glenn D'Hollander 
eindigde 4de op 13 seconden, Sven Renders was 7de op 17 seconden. Sven en Glenn gingen mee in 
een vroege vlucht van 14. Het peloton zag de vluchters niet meer terug. De groep viel uiteen op een 
klim op 6 kilometer van het einde. Het peloton kwam buiten tijd aan.  

   

 

 Kopenhagen: Risi-Marvulli winnen, Iljo 4de    (07/02/2007) 

Iljo Keisse is met Michael Morkov 4e geworden in de zesdaagse van Kopenhagen. De zege ging naar 
Risi-Marvuli voor Rasmussen-Pill en Stam-Schep, alle 3 in dezelfde ronde. Iljo en Michael verloren in 
de laatste ploegkoers een ronde. Dimitri De Fauw werd met Wouter Van Mechelen 10de. 
Morgenavond start in Hasselt de laatste zesdaagse van zeven op een rij. Iljo rijdt dan met Marco 
Villa, Dimi met Alexander Aeschbach. 

   

 

 Bessèges: Furlan wint    (07/02/2007) 

Angelo Furlan (Credit Agricole) won de eerste rit van de Ster van Bessèges. De rit ging van het 
toeristische plaatsje Pezenas over 147 kilometer naar Palavas-les-Flots. De Italiaan won in de 
massasprint. De rit kende ondanks de regen en zelfs hagelbuien een snelle start en veel 
ontsnappingspogingen maar geen enkele ging door. Onze renners eindigden in het peloton, met 
uitzondering van Niko Eeckhout en Glenn D’hollander. 

   

 

 Bessèges, rit 2: Niko 5de in massasprint    (08/02/2007) 

Nog veel wolken maar geen regen meer in de 2de rit van de Ster van Bessèges. De rit over 155 
kilometer kende een relatief trage start en eindigde met 5 ronden van 7,3 kilometer te Saint-
Ambroix. Ontsnappingspogingen waren er wel maar uiteindelijk kregen we een massasprint. De 
Australiër Baden Cooke, in vraagtekentrui, won gemakkelijk en is de nieuwe leider. Niko Eeckhout 
werd 5de. 

   

 

 Zesdaagse Hasselt: Risi-Marvulli op kop, Iljo 2de, Dimi 3de! 
   (09/02/2007) 

Ze wonnen dit jaar onder andere in Maastricht, Zurich, Stuttgart en Kopenhagen, ze zijn topfavoriet 
voor Hasselt, en ze laten er geen gras over groeien: de Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli pakten 
een ronde in de ploegkoers en leiden na nacht 1. Iljo volgt met Marco Villa op de 2de plaats, en 3de 
is Dimitri De Fauw, gekoppeld aan de sterke Zwitser Alexander Aesbach. Die laatste heeft 6 
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zesdaagse-overwinningen op zijn naam staan en is sterk in de ploegkoers. Sterk bezig en 4de in de 
stand is het jonge duo Kenny De Ketele - Steve Schets, beiden worden met ingang van mei prof bij 
onze ploeg. 

   

 

 Revalidatie Matthew Gilmore    (09/02/2007) 

Bij de renners van onze ploeg die in januari trainden in het Spaanse Calpe was ook Matthew Gilmore. 
Hij maakte toen indruk en trainde serieus lang mee. Op 5 februari was er dan de nieuwe operatie 
waarbij de spil die ingebracht was in het been operatief verwijderd werd. Hoe het allemaal verder 
ging en wat zijn plannen zijn voor de toekomst kan je op zijn website lezen. 

   

 

 Bessèges: Cofidis grijpt de macht    (09/02/2007) 

Betere weersomstandigheden vandaag in de Ster van Bessèges. De 3de rit, de zwaarste van deze 
editie, ging over 138 kilometer met onderweg 8 beklimmingen: de Col de la Bégude, Côte de la 
Jasse, Col des Portes, Côte de Pradel (2x), Côte de la Baraque (3x) en de Côte du Mas dieu. Veel 
ontsnappingspogingen weer maar in de eerste 50 kilometer raakte niemand echt weg. Daarop 
ontstond er een kopgroep van 8 terwijl het peloton in 2 stukken brak. De 8 liepen niet verder dan 
1'35" uit op het eerste peloton waar 2 valpartijen voor nog meer verbrokkeling zorgden. Op 40 
kilometer van het einde werden de koplopers gegrepen.  
 
Daarop vormde zich een groepje met Sébastien Joly (Française des Jeux), Mikhail Ignatiev (Tinkoff) 
en Johan Van Summeren (Predictor Lotto) gevolgd door een peloton van ongeveer 40 man. Op 
minder dan 25 kilometer van het einde bleef alleen Joly vooraan over en hij kreeg het gezelschap van
3 Cofidis-renners: Lequatre, Minard en De Weert. Van de 4 bleven Lequatre en De Weert het langste 
voorop, en met nog 10 kilometer te gaan kwam Vasil Kiryienka (Tinkoff) bij hen aansluiten. Een 
groepje met onder andere Cooke, Joly, Minard, Brochard, Nuyens, Van Hecke, Vastaranta, en voor 
onze ploeg Frederik Veuchelen volgde op korte afstand. Ook Nikolas Maes reed de hele dag sterk mee
vooraan maar hij werd geplaagd door 2 lekke banden. In de finale wist Nick Nuyens (Cofidis) het 
voorbereidende werk van zijn ploegmaats af te maken met de ritzege die hem meteen ook de 
leiderstrui opleverde. Kiryienka werd 2de, Van Hecke 3de. 

   

 

 Stevig trainen aan het thuisfront    (09/02/2007) 

De renners die in Qatar waren of die nog in België zijn hebben vandaag stevig getraind. 
Sportdirecteur Jean Pierre Heynderickx volgde de mannen in de wagen. In totaal werd er 169 
kilometer afgelegd met daarin beklimmingen van de Kluisberg (2x), de Nieuwe Kwaremont(2x), de 
Hotondberg, Flobecq, Valkenberg en de Berendries. Kwestie om terug een beetje bergop gereden te 
hebben! 

   

 

 6-daagse Hasselt: Belgen doen het goed    (10/02/2007) 

Iljo, Dimi, Kenny en Steve zijn goed bezig in de 6-daagse van Hasselt. De Zwitsers Risi en Marvulli 
blijven wel op kop maar aan het eind van de tweede nacht waren Iljo met Marco Villa teruggekomen 
tot in dezelfde ronde op amper 10 puntjes van de leiders. Dimi De Fauw met Aeschbach volgt op de 
3de plaats maar zij hebben 3 ronden achterstand. Kenny De Ketele en Steve Schets staan knap 4de. 

   

 

 Bessèges: Nuyens eindwinnaar    (11/02/2007) 
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Christophe Mengin en Sébastien Chavanel zijn de winnaars van rit 4 en 5 in de Ster van Bessèges. 
Koen Barbé was voor onze ploeg mee in een ontsnapping in de 4de rit maar het peloton liet niet 
begaan. In de finale wist Mengin met Amorison (Landbouwkrediet) net uit de greep van het peloton 
te blijven. Niko Eeckhout werd 11de. Chavanel won rit 5 in een massasprint voor Furlan, winnaar van 
de eerste rit. Nick Nuyens (Cofidis) is de eindwinnaar. 

   

 

 Zesdaagse Hasselt: Iljo en Marco nemen de leiding    (11/02/2007) 

Na de 3de nacht bleef de situatie vooraan onveranderd maar zondagavond kregen we een nieuwe 
situatie in de Hasseltse zesdaagse. Iljo met Marco Villa nam de leiding over van Risi- Marvullie die nu 
tweede staan. De laatste 2 nachten van deze zesdaagsewinter beloven nog spannend te worden. Iljo 
en Marco hebben 17 punten meer dan Risi Marvulli. Dimitri De Fauw staat 3de op 3 ronden en de 
youngsters Kenny De Ketele en Steve Schets staan knap 4de.  

   

 

 6daagse Hasselt: Keisse-Villa (2de) en De Fauw – Aeschbach (3de) 
op het podium    (14/02/2007) 

Bruno Risi en Franco Marvulli, sterk en hongerig naar records, wonnen de zesdaagse van Hasselt. De 
Zwitsers pakten zo hun 5de eindzege in een zesdaagse dit seizoen, voor Risi is dit zelfs de 8ste 
eindzege in 1 winter. In de 5 klassementssprinten aan het eind van de laatste ploegkoers toonden 
Risi-Marvulli zich het sneller dan Iljo Keisse en Marco Villa. Die 2 werden 2de op 9 punten. De 3de 
plaats, op 6 ronden van de winnaars, ging naar Dimitri De Fauw en Aeschbach. Binnenkort volgt nog 
een reeks foto’s van de laatste 2 nachten van deze zesdaagse.  

   

 

 Keisse-Villa 4de in 6 uren van San Sebastian    (19/02/2007) 

Vorige zaterdag werd in Spanje de 6 uren van San Sebastian verreden, een wedstrijd op de piste met 
heel wat zesdaagsetoppers aan de start. Iljo Keisse was er bij, opnieuw aan de zijde van Marco Villa. 
Andere koppels aan de start waren Risi-Marvulli, Astarloza-Llaneras, Kappes-Aeschbach, Schep-Stam 
en Dorich-Beikirch. De massaal opgekomen enthousiaste Basken zagen hoe de Zwitsers Risi-Marvulli 
nog maar eens te sterk waren voor hun tegenstanders. Iljo en Marco werden 4de. Op de 2de plaats 
eindigde een Argentijns duo, Curuchet-Pérez, 3de werden Astarloza-Llaneras. 
 
Voor Iljo en Dimi begint nu de voorbereiding op het WK piste te Mallorca. Eerst zullen ze enkele 
wegwedstrijden afwerken, te beginnen met de Portugese rittenwedstrijd Volta ao Algarve vanaf 
dinsdag. Later volgt nog een stage van de baanploeg in Zuid-Afrika. 

   

 

 Trofeo Laigueglia: Jelle Vanendert eerste Belg    (21/02/2007) 

Michael Ignatjev, neoprof bij Tinkoff, heeft gisteren de 44e editie van de Trofeo Laigueglia gewonnen.
De jonge Rus hield in de slotkilometers een jagende groep van een 40-tal renners af en eindigde met 
4 seconden voorsprong. Bij de groep zat onze neoprof, Jelle Vanendert, hij werd 20ste en was eerste 
Belg. Serge Pauwels finishte als 52ste op 2’40”, Benny Deschrooder was 76ste. 

   

 

 Rit 1 Ronde van Algarve: Caethoven 9de    (22/02/2007) 

De eerste rit van de Ronde van de Algarve (2.1) ging van Albufeira naar Faro over een afstand van 
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191 kilometer. Een vlucht van Roy Sentjens (Predictor-Lotto) en Tiago Machado (Riberalves-Boavista)
werd tijdig ongedaan gemaakt waarna we een massaspurt kregen. Alessandro Petacchi won maar 
werd gediskwalificeerd voor het hinderen van Gert Steegmans (QuickStep). De zege ging zo naar 
Steegmans en voor onze ploeg was Steven Caethoven 9de. 

   

 

 Rit 1 Ronde van Algarve: Caethoven nu 10de    (23/02/2007) 

Massaspurt ook aan het eind van de 2de rit in de ronde van Algarve, winnaar werd de Oostenrijker 
Bernhard Eisel. Net als de dag voordien kregen we 2 vluchters: beloftenwereldkampioen cyclocross 
Lars Boom (Rabobank) en Tyler Farrar (Cofidis). Maximaal liepen de 2 8 minuten uit maar de 
sprintersploegen deden hun werk. Op het einde van de rit bleef Boom vooraan alleen over maar op 
10 kilometer van het einde werd de Nederlander gegrepen. In de spurt pakte Steven Caethoven de 
10de plaats. Onze andere renners finishten probleemloos in de buik van het peloton, ook voor de 2 
pistiers Keisse en De Fauw verloopt de overgang naar de weg goed. 

   

 

 Verzekeringsprodukt Fietsomnium voorgesteld    (23/02/2007) 

Callant verzekeringen, Verzekeraar en nieuwe sponsor van onze ploeg dit jaar, stelde afgelopen 
woensdag in de Stadsschouwburg van Brugge een nieuw verzekeringsprodukt Fietsomnium voor 
(www.fietsomnium.be). Aansluitend was er de voorstelling van de theatershow van Karl 
Vannieuwkerke, Wielerjaar 2006. Vooraf werd het publiek vergast op een optreden van Kenny 
Belaey. Callant verzekeringen bezorgde ons enkele foto's van deze voorstelling. 

   

 

 Algarve: Stubbe voorop in bergklassement en combiné 
   (24/02/2007) 

Tom Stubbe reed in de 3de rit van de Ronde van Algarve ongeveer 170 kilometer in de aanval. Het 
leverde hem de leiding op in het bergklassement en de combiné. In het algemeen klassement staat 
hij voorlopig op de 7de plaats, op 11 seconden van de leider Bernhard Eisel. Tom trok in de aanval in 
het gezelschap van Philippe Gilbert (Francaise des Jeux) en Thomas Berkhout (continentale ploeg 
Rabobank). De maximale voorsprong zat in de buurt van 10 minuten. In de laatste klim kwamen 
Gusev (Discovery), Rebellin (Gerolsteiner) en Vitorino (Duja-Tavira) nog aansluiten maar op 8 
kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen door een eerste peloton. Alessandro Petacchi 
won de rit, Steven Caethoven werd nog eens negende in de rit en staat 16de in de stand. 

   

 

 Algarve: Petacchi zet door    (25/02/2007) 

Alessandro Petacchi won nu ook nog de vierde rit in de Ronde van de Algarve. De Italiaan komt zo 
aan de leiding in het algemeen klassement. Wim Van Huffel (Predictor-Lotto) zat mee in de goede 
vlucht en scoorde voldoende punten voor de bergprijs om die trui met 1 puntje voorsprong over te 
nemen van Tom Stubbe. Die laatste finishte samen met Johan Coenen in een 2de groep. Niko 
Eeckhout, Dimitri De Fauw en Steven Caethoven verdwenen uit de wedstrijd. 

   

 

 Steeds Petacchi in Algarve, Pozzato in Haut Var    (26/02/2007) 

Alessandro Petacchi behaalde in de Portugese Ronde van de Algarve uiteindelijk drie ritzeges en de 
eindzege. Johan coenen zat mee in een lange vlucht van zes renners die ontstond na 11 kilometer. 
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Op 8 kilometer van de finish kregen we de hergroepering. Petacchi's landgenoot Filippo Pozzato 
(Team Liquigas) won gisteren in en rond het Franse Draguignan de Ronde van de Haut Var. De 
Italiaan Leonardo Giordani reed er lange tijd alleen vooruit. De Ronde van de Haut-Var is de eerste 
van 15 wedstrijden meetellend voor de 'Coupe de France'. 

   

 

 Groepstraining op parcours van de Omloop    (26/02/2007) 

Met de Omloop het Volk start zaterdag het Belgische wegseizoen. ONder leiding van Walter 
Planckaert en Jean-Pierre Heynderickx zullen al onze wegrenners woensdag een groepstraining en 
verkenningstocht afwerken op het parcours van de Omloop. De renners verzamelen om 8.30 uur aan 
het zwembad Durmebad te Lokeren. Met de wagens en de bus trekt de groep dan naar de startplaats 
van de training. 

   

 

 Omloop: goed getraind !    (28/02/2007) 

Met 18 waren we vandaag voor een groepstraining op een gedeelte van het parcours van de Omloop 
Het Volk. In totaal reed de groep 140 kilometer. Na de laatste 90 van de Belgische 
openingsklassieker deden we nog 50 kilometer extra rond Lokeren, aldus sportdirecteur Heynderickx. 
Aanvankelijk was het weer niet goed maar na een uurtje werd het steeds beter. De Fauw, Vanendert 
en De Schrooder waren niet 100% en namen uit voorzorg niet deel aan deze training maar het 
weekend komt voor hen absoluut niet in gevaar. 

   

 

 Omloop: zware valpartij voor Barbé en Hovelijnck    (04/03/2007) 

De 62ste editie van de Omloop Het Volk opende gisteren het Belgische wielerseizoen op de weg. Het 
duurde tot de beklimming van de Oude Kwaremont en de Hotondberg eer er een betekenisvolle 
ontsnapping tot stand kwam. Het peloton brak er in 2 stukken met daarvoor een kopgroep van 8 
zonder renners uit onze ploeg. De voorsprong van de 8 bedroeg maximaal een 3-tal minuten terwijl 
Eeckhout, Hovelijnck, Ghyllebert (hij verving de zieke Johan Coenen) en co attent in de voorste rijen 
van het peloton reden. Op een kleine 45 kilometer van het einde werden de 8 ingelopen. De Italiaan 
Filippo Pozzato (Liquigas) won de omloop na een bloedstollende finale voor de Spanjaard Juan 
Antonio Flecha (Rabobank) en Tom Boonen (QuickStep). Niko Eeckhout zat in de groep die spurtte 
voor de 7de plaats en werd 13de op 39 seconden van de winnaar.  
 
De kasseistroken lagen er gevaarlijk glad bij na de overvloedige regen van de voorbije dagen met 
talrijke valpartijen tot gevolg. Bij de slachtoffers Koen Barbé en Kurt Hovelijnck. Koen was zwaar 
geraakt aan de knie en bij Kurt vreest men voor een heupbreuk. Beiden werden afgevoerd naar het 
ziekenhuis voor verder onderzoek. Pech voor de 2, vorig jaar reden ze nog een sterke omloop met 
voor Koen een 4de plaats, en dit jaar waren ze super gemotiveerd om te bevestigen.  

   

 

 Beverbeek Classic: Sijmens wint, Vanendert 5de    (04/03/2007) 

Nico Sijmens (Landbouwkrediet) won gisteren in Hamont-Achel de tiende editie van de Beverbeek 
Classic. De Nederlanders Martijn Maaskant en Dennis Kreder vervolledigden het podium. Jelle 
Vanendert werd 5de. Het grote peloton werd door de stevige wind en regen al snel uitgedund. Onder 
meer Benny De Schrooder, nog niet 100% na ziekte, verdween uit de wedstrijd. In de grote ronde 
kregen we een kopgroep van 4 maar die werden gegrepen bij het ingaan van de 8 plaatselijke ronden
van 7,25 kilometer.  
 
Daarop kregen we een twaalfkoppige groep met een sterke Jelle Vanendert. Kenny Dehaes leek als 
enige de kloof nog te overbruggen maar hij strandde op een 20-tal seconden. De kopgroep begon 
uitgedund aan de finale en Nico won in een spurt met 5. 
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 Afwachten voor Hovelijnck en Barbé    (04/03/2007) 

Door de zwelling op de heupbol zijn de foto's niet echt duidelijk maar Kurt Hovelijnck liep bij zijn val 
gisteren in de Omloop het Volk wellicht geen heupbreuk op. Vandaag zal hij proberen een uurtje te 
gaan losrijden, waarna er meer zekerheid zal zijn. De knie van Koen Barbé is nog steeds stevig 
opgezwollen. Hij laat morgen een echo nemen. Hopelijk vallen de blessures dus nog mee voor beide 
renners. 

   

 

 Kuurne: Nikolas Maes uitblinker, Keisse knap 3de, Boonen wint 
   (04/03/2007) 

Nikolas Maes gaf vandaag in de 60ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne zijn visitekaartje af aan 
wielerminnend Vlaanderen. Die prestatie, samen met de schitterende 3de plaats van Iljo Keisse en de
uitsluiting van Niko Eeckhout zorgde ervoor dat het een bewogen dag werd voor onze ploeg 
Chocolade Jacques- Topsport Vlaanderen. 
 
Toen Staf Scheirlinckx (Cofidis) doorzette in de beklimming van de Kruisberg ging Nikolas, onze 
youngster uit Otegem, makkelijk en soepel mee. Verderop sloten nog Stuart O'Grady (CSC) en 
Sébastien Rosseler (Quickstep) aan en de 4 gingen zo op zoek naar drie eerdere vluchters, Stijn 
Devolder (Discovery), Sebastian Siedler (Milram) en Matthé Pronk (Unibet). Die 3 hadden op dat 
ogenblik een 35 tal seconden op de 4 en iets meer dan een minuut op het peloton. Net zoals een dag 
eerder in de Omloop het Volk kregen vroege vluchters geen ruime kloof.  
 
Op de Cote de Trieux viel de kopgroep uiteen, na Devolder zette Nikolas sterk door en de 2 kwamen 
afgescheiden voorop. Rosseler en Scheirlinckx kwamen snel terug aansluiten en de 3 overblijvers 
deden dat even later ook maar brachten nog Preben Van Hecke (Predictor-Lotto) en Stijn 
Vandenbergh (Unibet) mee. Negen leiders dus in de spits van de wedstrijd en hun voorsprong liep 
snel op naar meer dan 2 minuten. In het peloton zagen we op de eerste rij Iljo Keisse, Niko Eeckhout 
en Tom Stubbe mee het tempo er uit halen.  
 
Vreemde situatie dan toen met nog 47 kilometer te gaan Niko Eeckhout in de tegenaanval trok maar 
verderop door de jury uit koers genomen werd wegens aanhangen bij een neutrale motor. Op het 
ogenblik dat de vluchters op het plaatselijke parcours kwamen kregen we een aanval van Van Hecke 
waardoor de groep uiteenviel, maar bij de eerste doortocht aan de finish in Kuurne liep het vooraan 
weer samen maar verderop volgde een nieuwe aanval van Van Hecke. Opnieuw was Pronk de eerste 
om te reageren en de 7 anderen moesten passen. Het peloton bleef al die tijd hangen op 1’10”. Pas 
op een kleine 13 kilometer van de finish viel de voorsprong terug tot minder dan een minuut. Op kop 
van het peloton deed een Quickstep treintje het werk en op 2 kilometer van de finish waren de 
laatste 2 vluchters er aan. Massaspurt dus, met Tom Boonen als favoriet en winnaar voor de 
talentrijke Duitser Marcel Sieberg (Milram) en – knap – Iljo Keisse!! In de finale wist Iljo zich van uit 
een verloren positie van wiel tot wiel naar voor te manoeuvreren tot in het spoor van Boonen met 
deze prachtige uitslag tot gevolg.  
 
Iljo zit in volle voorbereiding op het WK op de piste van 30 maart in Palma de Mallorca. Nog een 
kleine maand te gaan dus. Als voorbereiding rijdt hij volgend weekend nog de 3-daagse van West-
Vlaanderen. 

   

 

 GP Le Samyn: Jimmy Casper wint    (07/03/2007) 

De Fransman Jimmy Casper (Unibet.com) won de GP Samyn, een wedstrijd over 191,7 km van 
Frameries naar Dour met op het eind enkele plaatselijke ronden. Philippe Gilbert (Française des Jeux) 
werd tweede, de Nederlander Bas Giling (Wiesenhof) derde.  
 
Een kopgroep van 5 met daarbij Bart Vanheule werd door het peloton ingelopen bij het begin van de 
plaatselijke ronden. Daarop ontstond een nieuwe groep van 12 met onder andere topfavoriet Philippe 
Gilbert en voor ons Serge Pauwels. Opnieuw liep alles weer samen waarop Philippe Gilbert opnieuw 
ging sleuren. Het hele pak viel uiteen en vooraan kregen we een groep van 25 met voor ons nu Koen 
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Barbé en terug Serge Pauwels. In de finale zonderden 5 renners zich af, uiteraard weer Gilbert maar 
ook de snelle Casper die na spannende slotkilometers de zege pakte. Koen werd 13de, Serge 17de. 

   

 

 3-daagse van West-Vlaanderen: Casper wint, Niko 4de 
   (11/03/2007) 

Jimmy Casper werd na de GP Le Samyn nu ook de eindlaureaat van de Driedaagse van West-
Vlaanderen. De prijzen in deze rittenwedstrijd werden telkens uitgedeeld na een massaspurt. De 
eerste rit was voor Casper, Hans Dekkers (Agritubel) en Wouter Weylandt (Quickstep) wonnen de 2 
andere ritten. Niko Eeckhout, vorig jaar nog eindlaureaat, werd nu 4de in de eindstand.  
 
In de slotrit over 182 kilometer kregen we na 10 kilometer een kopgroep van 5 met Glenn 
D'Hollander. In de heuvelzone, met beklimmingen van de Vidaigneberg, de Rode Berg, en de 
Kemmelberg, kregen we in de achtervolging een 30-tal renners zonder Niko Eeckhout maar de 
situatie werd door de ploeg recht gezet. Vooraan kwam alles samen waarop meteen nieuwe 
aanvallers hun kans gingen. De ploeg van de leider, Unibet, zorgde uiteindelijk voor een massaspurt, 
gewonnen door Weylandt. Niko werd 4de. 
 
De Nederlander Hans Dekkers (Agritubel) won dus de 2de rit. Niko werd hier 5de. Een groepje van 5 
met daarbij 3 man van Predictor-Lotto probeerde het in de aanval maar kreeg geen vrijgeleide. Idem 
in de eerste rit, tal van ontsnappingspogingen maar toch massaspurt. Casper won voor Niko. In het 
eindklassement werd Niko 4de. 

   

 

 Jelle Vanendert wint Vlaamse Pijl    (11/03/2007) 

Jelle Vanendert won zaterdag de 40ste editie van de Vlaamse Pijl, een wedstrijd van categorie 2 met 
start en aankomst te Harelbeke, 147 kilometer doorheen de Vlaamse Ardennen. Tom Stubbe werd 
mooi 2de. De Let Olegs Meleks (Rietumu Bank – Riga) vervolledigde het podium. Met verder nog 
ereplaatsen voor Nikolas Maes (6de) en Kenny Dehaes (7de) deed onze ploeg het schitterend.  
 
Vanendert, een week eerder al sterk in de Beverbeek Classic, zorgde op de Kwaremont al voor een 
eerste schifting. Een 14-tal renners zat vooruit maar het peloton bleef dicht. Onze ploeg had 4 man 
vooraan, het mocht dus niet mis lopen. Op 7 kilometer van het einde ging Jelle er vandoor, solo op 
weg naar zijn eerste profzege en de 3de zege van de ploeg dit seizoen. 

   

 

 Geert Omloop wint in Wanzele    (16/03/2007) 

Een lekker zonnetje en 237 deelnemers: de eerste nationale wedstrijd voor profs werd voor de 
organisatoren in Wanzele een groot succes. De zege ging naar ex-Belgisch kampioen Geert Omloop 
voor zijn ploegmaat Jarno Van Mingeroet. Beide Jartazirenners ontsnapten op 25 km van de finish uit 
een kopgroep van 25. Daarbij zaten voor onze ploeg Verbist, Hovelijnck, De Fauw en Barbé. 

   

 

 Niko Eeckhout wint Omloop van het Waasland    (18/03/2007) 

Niko Eeckhout heeft in een spurt met 9 de 43e editie van de Omloop van het Waasland gewonnen. 
Geert Omloop (Jartazzi) en de Nederlander Bobby Traksel (Palmans-Collstrop) finishten op de 
dichtste ereplaatsen. Een groep van 31 met daarbij alle belangrijke ploegen ging er al vandoor na 25 
kilometer. De groep raakte gaandeweg uitgedund en na 62 kilometer waren ze vooraan nog met 6: 
voor ons Niko, Kurt Hovelijnck en Dimitri De Fauw en verder nog Filip Meirhaeghe (Landbouwkrediet),
Geert Omloop en Bobby Traksel. In de finale kregen we aanvallen van Niko en Kurt. Die laatste kwam
daarbij nog ten val op een kasseizone maar wist nadien in het gezelschap van nog 3 man, daarbij Iljo 
Keisse, terug vooraan post te vatten. Vanaf dan werkten onze mannen voor Niko die perfekt 
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gepiloteerd door Dimi de spurt won, net zoals in 2006. Dimi zelf werd nog 4de, Iljo 8ste en Kurt 9de. 
In een daaropvolgende groep wist Kenny Dehaes nog de 10de plaats te pakken. Liefts 5 man van de 
ploeg dus in de top 10. En ook belangrijk, Iljo en Dimi tonen aan klaar te zijn voor hun WK op de 
piste in Mallorca eind deze maand. 

   

 

 Van Bon wint Nokere Koerse    (21/03/2007) 

Leon Van Bon (Rabobank) heeft de 62ste editie van Nokere Koerse (cat. 1.1) gewonnen. De 
Nederlander won met kleine voorsprong op zijn landgenoot Aart Vierhouten (Skil-Shimano). Geert 
Steurs (Predictor-Lotto) werd derde. Alle 3 waren ze ontsnapt uit een groep van 26 die er na 55 
kilometer vandoor ging. Chocolade Jacques had Johan Coenen en Niko Eeckhout mee. Johan, veel 
gewerkt in de achtervolging op de 3 vluchters, kon aan de finish nog een 15de plaats in de wacht 
slepen. Niko werd 21ste. 

   

 

 Cholet-Pays de Loire : Stubbe 150 kilometer mee in de aanval 
   (26/03/2007) 

Stéphane Augé (Cofidis) won in een spurt met 2 de 30ste editie van Cholet-Pays de Loire, een 
ééndagswedstrijd in Frankrijk over 202 kilometer. Stéphane Petilleau (Bretagne) werd 2de. Janek 
Tombak (Jartazi) won de sprint voor de 3de plaats. De organisatoren hadden voor deze 
jubileumeditie het parcours grondig hertekend, de belangrijkste hindernissen lagen nu in de 2de helft 
van de koers. 
 
Zeer vroeg in de wedstrijd kregen we een kopgroep van 22 man met daarbij Tom Stubbe. Het 
peloton bleef nog lange tijd kort opzitten maar na ongeveer 80 kilometer wedstrijd liep de 
voorsprong op tot 3 minuten. Met nog 50 kilometer en 3 beklimmingen te gaan viel de kopgroep 
uiteen. Vooraan kregen we 13 man waaruit Pétilleau met Augé er vandoor ging.  
Tom, pas terug van een stage in Spanje, reed 150 kilometer mee in de aanval. Coenen, Hovelijnck, 
Veuchelen en Pauwels eindigden in een groep op 48 seconden. 

   

 

 Nikolas Maes 9de in Ronde van het Groene Hart    (26/03/2007) 

Wouter Weylandt (Quick Step) won in een sprint de eerste editie van de Ronde van het Groene Hart, 
een wedstrijd over goed 203 kilometer in Nederland.  
 
Een stevige wind en vele renners die er zin in hadden maakten dat we een zware koers kregen. 
Dikwijls leek het er op dat de koers in zijn definitieve plooi lag maar het was wachten tot op 10 
kilometer van het einde toen zich vooraan een groepje van 12 vormde. Na een mooie maar 
krachtenslopende inspanning wist onze neoprof Nikolas Maes alsnog vooraan aan te sluiten. 
Rabobanker Joost Posthuma kon nog weg rijden maar man in vorm Aart Vierhouten (Skil-Shimano) 
en de mannen van team Wiesenhof haalden hem op het nippertje terug. Wouter Weylandt wist 
daarop Rabo-spurter Graeme Brown te verschalken en won. Nikolas eindigde 9de, opnieuw een 
sterke prestatie na zijn schitterende Kuurne-Brussel-Kuurne. Caethoven won de spurt van een 
eerstvolgende groep op 49 seconden. In die groep zaten verder nog Lisabeth, Verbist en Renders. 

   

 

 Dwars door Vlaanderen: Niko 2de na Boonen (update) 
   (28/03/2007) 

Niko Eeckhout en Frederik Veuchelen waren tot vandaag de laatste winnaars van Dwars door 
Vlaanderen, maar na de 62ste editie werd voor het eerst de naam van Tom Boonen bijgeschreven op 
de erelijst. Tom versloeg Niko in de spurt van een uitgedund peloton.  
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Stipt om 11u40 begon het peloton er aan van op de Grote Markt in Roeselare richting Waregem. 
Onderweg moesten 12 hellingen het de renners lastig maken. In het eerste vlakke wedstrijduur 
werden 46 kilometers afgelegd. De Fransman David Boucher (Landbouwkrediet) zorgde kort daarop 
voor de eerste echte ontsnapping van de dag en kon een voorsprong van meer dan 8 minuten bijeen 
rijden. Boucher is geen onbekende hier, vorig jaar was hij de laatste die bij Frederik Veuchelen kon 
blijven tijdens diens geslaagde marathonvlucht.  
 
In de bergzone, met nog ongeveer 67 kilometer te gaan, kwam een groepje met favorieten 
aansluiten bij de Fransman maar een eerste deel van het peloton kwam snel terug. Een stuk verder 
kregen we zeven leiders maar de grote groep hield die steeds binnen schot. Er volgden nog 
verschillende aanvallen in de finale maar het werd dus toch een sprint met voor Niko een knappe 2de 
plaats. Steven Caethoven, vooraan aan de Kwaremont, eindigde 38ste en Nikolas Maes, hij kleurde 
weer mee de koers, 43ste. Samen met Veuchelen (50ste) kwamen zij binnen in een groep op 1’30” 
van de winnaar. Zij maakten deel uit van de eerste grote groep die pas in de slotfase uiteenviel. 
Coenen, Hovelijnck en Renders eindigden verderop. 

   

 

 Nieuw: cyclingmoments.com    (30/03/2007) 

Milaan-San Remo ligt achter de rug, de Ronde van Vlaanderen komt er aan. De wielerliefhebbers 
onder ons krijgen lentekriebels en watertanden bij de blik op gespierde rennerskonten, het geluid van
400 wielen en het "Rodania"-reclame-tunetje. 
Voor nog wat extra wielerplezier wordt een nieuwe website gelanceerd met foto's van Erik Van 
Breugel en een eigenzinnige tekstuele kijk op de koers van de hand van Luc Purnelle. Updated 
continously, zo werd beloofd, dus zeker bij je favorieten te plaatsen. En uiteraard mag u elke andere 
liefhebber van de Muur van Geraardsbergen, het Bos van Wallers-Arenberg en de Tourmalet op de 
hoogte brengen. Meer op http://www.cyclingmoments.com. 

   

 

 WK piste Mallorca: Dimitri De Fauw knap 6de in de omnium 
   (30/03/2007) 

Van 29 maart tot en met 1 april wordt op Mallorca in een nieuwe arena het WK baanwielrennen 
gereden. Bij de eerste renners die in actie kwamen zat Dimitri De Fauw in het onderdeel omnium, 
een nieuwe WK-discipline. Dimi is overigens regerend Belgisch kampioen omnium. De Tsjech Alois 
Kankovsky werd nu wereldkampioen voor de Argentijn Walter Perez en de Amerikaan Charles Huff.. 
Na 2 en 3 onderdelen stond Dimi 5de in het klassement op 1 punt van het podium en finaal eindigde 
hij mooi zesde, op 3 puntjes van dat brons.  
 
Om tien uur vanochtend begonnen ze er al aan, het eerste van vijf onderdelen was de 200 meter 
tijdrijden met vliegende start. Nadien volgden de scratch over 20 ronden, een individuele 
achtervolging over 3 kilometer, een puntenkoers en een tijdrit van 1 kilometer. Vooral korte 
nummers dus, explosief, en dat ligt Dimitri wel. In de 200 m tijdrit werd hij 8ste, met toch nog een 
scherpe tijd (11.239). In de scratch, een nummer waarin het alle kanten uit kan, werd hij knap 5de 
en in de achtervolging werd hij 9de. ’s Avonds volgden dan de laatste 2 onderdelen. Dimi werd 
achtste in de puntenkoers en tiende op de kilometer tijdrijden. Dimitri streed mee voor de medailles 
en kan op een goed WK terugblikken. 

   

 

 E3-prijs: Boonen wint    (31/03/2007) 

Tom Boonen won vandaag in een spurt met 4 de gouden jubileumeditie van de E3-prijs te Harelbeke 
en kwam daarmee voor wat het aantal overwinningen betreft op gelijke hoogte met Rik Van Looy. 
Boonen behaalde zijn zeges wel op rij. Schermutselingen genoeg in het begin van de wedstrijd maar 
we kregen geen echte ontsnapping, pogingen werden gefnuikt door de wind. Pas in de bergzone 
legden de favorieten hun kaarten op tafel en en na de Taaienberg kregen we een kopgroep van 7. 
Nog een aantal renners wisten terug te komen maar in de finale kregen we vooraan Boonen, 
Burghardt, Quinziato en Cancellara.  
 
Best geklasseerde bij ons was Nikolas Maes. De neoprof zat op een aantal beklimmingen weer knap 
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op het voorfront en eindigde 34ste in een groep die spurtte voor de 25ste plaats. Kurt Hovelijnck 
eindigde in een groep verderop op de 62ste plaats. 

   

 

 WK piste Mallorca: Iljo zilver in puntenkoers!!    (31/03/2007) 

Iljo Keisse pakte zaterdagavond zilver in de puntenkoers op het WK piste in Mallorca. Het goud was 
voor de Spanjaard Llaneras. De Rus Ignatiev vervolledigde het podium. Iljo deed het schitterend. De 
puntenkoers ging over 160 ronden, goed voor 40 kilometer, met daarin 16 spurten. In liefst 11 
daarvan pakte Iljo punten, 3 keer was hij de snelste, 4 keer 2de en 4 keer 3de. Hierdoor sprong hij in
het klassement over een aantal renners die 2 ronden pakten. Iljo zelf pakte 1 ronde, goed voor 20 
punten. Alleen winnaar Llaneras slaagde er in om 3 ronden te pakken. De race werd afgewerkt aan 
een gemiddelde van 51,33 kilometer per uur. Vanochtend had Iljo zich in de eerste reeks geplaatst 
voor de finale. Vier renners pakten toen een ronde, maar Iljo sprokkelde voldoende punten om te 
kunnen doorgaan. 

   

 

 WK piste Mallorca: Iljo met De Ketele 7de in ploegkoers 
   (02/04/2007) 

Eén dag nadat hij zilver pakte in de puntenkoers kwam Iljo opnieuw in actie, nu samen met 
toekomstig Chocolade Jacques renner Kenny De Ketele voor de ploegkoers. Het duo eindigde 
zevende. Goud was voor de Zwitserse Risi-Marvulli, zilver voor de Nederlanders Stam/Schep en de 
Tsjechen Kankovsky-Lazar waren goed voor brons. Iljo en gelegenheidsploegmaat Kenny reden hun 
eerste koppelrit samen sinds het beloften EK in 2004. 

   

 

 Brabantse Pijl ... wie anders dan Oscar Freire    (02/04/2007) 

Ingrediënten van de dag: zalig lenteweer, een mooie koers met sterk deelnemersveld, veel volk op 
de flanken van de Alsemberg, en een fantastisch ontvangst van onze ploeg in de fietsenzaak van Paul
Godeau te Sint-Genesius-Rode. Nick Nuyens was kort bij de zege en klom een trapje hoger op het 
podium maar Oscar Freire bleek nog te sterk. De Spanjaard pakte zijn 3de zege op rij.  
 
Bij de aanvallers van de dag zagen we Pieter Ghyllebert en Kenny Dehaes. Meteen nadat een groepje 
met Kenny teruggepakt werd vertrok dan de goede vlucht, al kregen die 3 toch nooit meer dan 4 
minuten voor. Eens op het plaatselijke parcours ging het snel, de vluchters werden ingerekend na de 
eerste van 5 plaatselijke ronden. We kregen een gesloten koers, met nog 2 beklimmingen van de 
Alsemberg en de Bruineput hadden we nog steeds een omvangrijk peloton. Op de volgende 
beklimmingen brak het peloton, en in de finale zonderden de 7 sterkste renners zich af met het 
gekende resultaat. Renders (22ste) en Pauwels (24ste) waren op iets meer dan 2 minuten onze 
eerste finishers. Vanendert werd 25ste op 3’40”, Coenen 32ste in dezelfde tijd. 
 
Voor onze ploeg is dit zeker geen slechte prestatie, aldus sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. Als 
Continentale ploeg hebben we 4 renners in het eerste gedeelte van het peleton, dat tussen vrijwel 
allemaal ProTour renners met een betere voorbereiding als Parijs-Nice, Tirreno,.. in de benen. 

   

 

 KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde: eindzege voor Ballan 
   (06/04/2007) 

In de eerste rit van de KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde reed bij het bereiken van de bergzone Jan 
Kuyckx (Landbouwkrediet-Tönissteiner) alleen voorop. Op 82 kilometer van de finish kregen we een 
groepje van 7 in de achtervolging en onze ploeg had met Evert Verbist een mannetje mee. Kuyckx 
werd gegrepen maar het hele peloton kwam terug en alles was te herdoen. In de finale geraakten 
Ballan en Paolini voorop vanuit een nieuwe leidersgroep. De 2 bleven uit de greep van achtervolgers 
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en Paolini won de rit. Intussen was Niko Eeckhout zwaar ten val gekomen. Aan hoge snelheid raakte 
hij van de weg in een put, door de slag plooide de kader in elkaar en Niko ging overkop. Hij hield er 
een barstje in de tussenrib aan over en was ook zwaar geraakt aan een wervel.  
 
In de 2de rit waren de Oezbeek Lagutin (Navigators) en Jarno Van Mingeroet (Jartazi) de vluchters 
van de dag. Bij het oprijden van het plaatselijke parcours in Koksijde hadden de 2 een ruime 
voorsprong maar uiteindelijk werden ze ingelopen. Onze ploeg sleurde mee aan het peloton en in de 
spurt zou Niko dan zijn kans gaan, maar het draaide om verschillende redenen anders uit. Er was nog
een late uitval van Rosseler en De Jongh (Quick Step) waar Niko op moest reageren maar er was ook 
nog de hinder van zijn blessures na die val, vooral bij het trekken aan het stuur. De spurt werd 
gewonnen door Daniele Bennati (Lampre). Tijdens de rit moest Niko langs bij de rondedokter voor 
pijnstillers en dat was ook zo in de korte voormiddagrit van 1 dag later. In die rit zagen we Niko in de
rol van aanvaller, hij geraakte weg in een groepje van 7 en toen die vrijwel ingelopen waren bleef hij 
proberen. Het leverde Niko de prijs van de strijdlust op. We kregen toch een massaspurt en die werd 
gewonnen door Steegmans. 

   

 

 Vanendert 9de in Hel van het Mergelland    (08/04/2007) 

Jelle Vanendert werd zaterdag 9de in de Hel van het Mergelland, een lastige en opgewaardeerde 
wedstrijd over 175 kilometer in Nederlands Limburg. In de laatste 2 uren van deze koers trekken de 
renners doorheen de "Amstel Gold Race" heuvelzone. Twee vroege vluchters kleurden de koers en 
verwierven een voorsprong van bijna 8 minuten. Tijdens het laatste koersuur werden ze ingelopen 
door een groep van 13 met daarbij Chocolade Jacques renner Jelle Vanendert. De 2 vroege vluchters 
moesten verderop de 13 laten gaan en de kopgroep bleef ondanks vele aanvalspogingen bijeen tot de
finish. In de spurt won Nico Sijmens (Landbouwkrediet-Tonissteiner) voor ex-wereldkampioen bij de 
beloften Sergey Lagutin (Navigators) en de Nederlander Niki Terpstra (Milram). Jelle Vanendert werd 
9de. Andere renners in de kopgroep waren Van Hecke en Jufre (Predictor-Lotto), Walker en Gesink 
(Rabobank) en Blaudzun (CSC). Het peloton volgde op 2'50". Nikolas Maes werd 16de, Jens Renders 
17de, Serge Pauwels 33ste, Benny De Schrooder 53ste, Bart Vanheule 55ste en Tom Stubbe 67ste. 

   

 

 Ronde van Vlaanderen: chapeau voor Evert Verbist    (09/04/2007) 

Vier renners leken vertrokken voor de lange vlucht van de dag. De Spanjaard Garcia Acosta (Caisse 
d'Epargne), de Fransman Mangel (AG2R), de Italiaan Franzoi (Lampre) en de Nederlander Tjallingii 
(Skil - Shimano) gingen ervandoor na bijna 1 uur koers maar dik 15 kilometer verder ging nog 3 man
in de achtervolging: de Wit-Rus Kuschynski (Liquigas), de Fransman Boucher (Landbouwkrediet) en 
voor Chocolade Jacques Evert Verbist. Het ging super snel, gemiddeld 48 km/u in het eerste 
wedstrijduur, maar de 3 konden vooraan aansluiten en we kregen 7 leiders. Hun voorsprong liep snel 
op, in Gavere, dorp van de Ronde en 110 kilometer ver, 
hadden ze 12.20 voorsprong. Vanaf de eerste kasseistroken 
en hellingen begon de voorsprong langzaam te slinken en ter 
hoogte van de Oude Kwaremont dook de voorsprong onder 
de 5 minuten. Na 200 kilometer hadden we achter de leiders 
nog steeds een omvangrijk peloton, de ploegen van de 
favorieten zorgden er voor het tempo.  
 
Op 60 kilometer van de finish kregen we de eerste 
belangrijke schermutselingen in het peloton. Cancellara 
(CSC) roerde zich enkele keren, en Hulsmans (Quick.Step) 
en Vansummeren (Predictor-Lotto) gingen in de aanval. Na 
de Haaghoek en de Leberg kwamen nog 5 renners bij die 2 
aansluiten maar op weg naar de Valkenberg loopt alles weer 
samen. Op die berg ging Cancellara voor de 3de keer en 
samen met Steegmans (Quick.Step) sluit hij verderop aan bij 
de 7 leiders. Pas bij het binnenrijden van Geraardsbergen 
sluit het peloton aan bij de 9 leiders, en aan de voet van de 
Muur kregen we zo een groep van zowaar 80 man. Ballan 
(Lampre) trok dan alle registers open, raakte weg met Hoste (Predictor-Lotto) en won de Ronde.  
 
Uiteraard lovende woorden achteraf van sportdirecteur Walter Planckaert voor de prestatie van Evert 
Verbist: chapeau, als jonge renner in je eerste Ronde je tonen in een ontsnapping die zo lang mee 
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gaat is fantastisch. Evert was overigens de enige Belg in de kopgroep van zeven en eindigde nog op 
slechts 2’57” van de winnaar. En in de groep aan de voet van de Muur hadden we van onze ploeg 
met Evert, Sven Renders en Frederik Veuchelen nog 3 man op post. Daarnaast hebben andere 
renners ook de nodige pech gehad, met onder andere een 6-tal lekke banden en zadelbreuk. 
Wanneer je dan zoals wij auto nummer 22 hebt dan ben je zeer laat om de depanneren, en verspillen 
de renners veel krachten om terug te keren in de groep. Sven Renders bijvoorbeeld, op de Haaghoek 
met net nadien de Leberg reed hij een 3de keer lek.  
 
Niko Eeckhout ondervond nog last van zijn gebarsten rib. We hadden dat goed ingetaped en hij nam 
nog pijnstillers maar je mag daarmee niet overdrijven en we wilden de komende wedstrijden voor 
hem ook niet in het gedrang brengen, aldus Planckaert. 

   

 

 Rund um Köln: Vanendert 100 kilometer in de aanval 
   (09/04/2007) 

De Argentijn Juan-José Haedo (CSC) won op Paasmaandag in een massaspurt Rund um Köln. De 
wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping van 4 gedurende een 100-tal kilometer, de maximale 
voorsprong bedroeg iets meer dan 4 minuten. Voor Chocolade Jacques was Jelle Vanendert mee. De 
anderen waren Kevin Seeldraeyers en Andrea Tonti (Quick Step), en Pascal Hungerbühler (Team 
Volksbank). Op 42 kilometer van het einde werden de vluchters gegrepen. Jelle reed weer een sterke 
wedstrijd maar voelde ook nog de finale van vorige zaterdag (Hel van het Mergelland) in de benen.  
 
Ploegen zoals Rabobank (Brown), T-Mobile (Ciolek), Milram (Petacchi) stuurden nu aan op een 
massaspurt, weg geraken was onmogelijk. In volle finale was er nog een poging van Tom Stubbe met
iemand van Quick Step maar tegen het ontketende peloton was niets te beginnen. In een valpartij op 
600 meter van de finish raakte Bart Vanheule betrokken maar gelukkig zonder veel erg. Benny De 
Schrooder was met een 13de plaats onze beste vertegenwoordiger. 

   

 

 Gent-Wevelgem: Maes teruggeslagen door lekke band 
   (12/04/2007) 

Het ging er met een gemiddelde van 49 snel aan toe tijdens het eerste wedstrijduur van Gent-
Wevelgem, en vele ontsnappingspogingen kenden hierdoor geen succes. Uiteindelijk kregen drie 
renners dan toch een vrijgeleide: Florent Brard (Caisse d'Epargne), Christophe Mengin (F. des Jeux) 
en Roger Hammond (T-Mobile). Na 100 kilometer wedstrijd bedroeg hun voorsprong bijna 11 
minuten. Ze hadden op dat ogenblik nog een 40-tal kilometer voor de boeg om in de heuvelzone met 
8 beklimmingen te komen. Op het menu onder meer de Rodeberg, de Vidaigneberg en 2 keer de 
Monteberg en Kemmelberg. De gevaarlijke afdeling van die laatste is al jaren voer voor discussie en 
dat zal er niet op minderen want bij beide afdalingen kwamen meerdere renners ernstig ten val.  
 
Vooraan in het peloton was de Duitser Marcus Burghardt (T-Mobile) na de klim sterk doorgegaan en 
in zijn zog ontstond een mooie groep van 17 man. Indrukwekkend opnieuw was het om te zien hoe 
onze neoprof Nikolas Maes vooraan over de Kemmel reed. Nikolas had nummer 18 moeten zijn in de 
groep maar helaas reed hij lek in de afdaling. Hetzelfde was Niko Eeckhout overkomen na de eerste 
beklimming. Beide renners werden hierdoor ver teruggeslagen in de koers. Bij de 17 kwam verderop 
nog een 2de peloton aansluiten maar op dat ogenblik ging Burghardt er in het gezelschap van Oscar 
Freire (Rabobank) en Francisco Ventoso (Saunier Duval) opnieuw vandoor. De drie vroege vluchters 
van de dag werden snel bijgebeend en voor Florent Brard ging het intussen te snel. Een uitgedund 
peloton zette nog wel de achtervolging in maar de 5 bleven voorop. In de finale ging Burghardt solo 
naar de overwinning, zijn ploegmaat Hammond werd 2de en Freire 3de. De spurt voor de 6de plaats 
werd gewonnen door McEwen. 

   

 

 Luca Solari won GP Pino Cerami    (12/04/2007) 

De Italiaan Luca Solari (Team LPR) won donderdag de GP Pino Cerami. Zijn land- en teamgenoot 
Marco Marcato werd 2de, Bert De Waele (Landbouwkrediet) 3de. Bij het ingaan van 3 plaatselijke 
ronden van elk 16 kilometer kregen we een kopgroep van 26. Voor onze ploeg waren Evert Verbist 
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en Serge Pauwels mee. Toen deze groep werd ingelopen wisten enkele van die 26 koplopers vooruit 
te blijven, terwijl een aantal andere renners de sprong vooruit maakten. We kregen zo een kopgroep 
van 9 maar zonder Evert en Serge. Evert voelde nog de inspanningen van zijn marathon-ontsnapping 
in de Ronde, terwijl Serge net op dat ogenblijk lek reed. 

   

 

 Parijs-Roubaix: opdracht niet uitgevoerd    (16/04/2007) 

Stuart O’Gracy (team CSC) won gisteren Parijs-Roubaix. Na goed 30 kilometer koers vormde zich een
kopgroep van 34. O’Grady was mee en hield stand tot de finish. Onze ploeg ontbrak in de vlucht van 
de dag. Sportdirecteur Walter Planckaert was na afloop dan ook niet tevreden: 6 renners hadden de 
opdracht om mee te gaan, maar niemand zat bij de 34, dat mag niet gebeuren.  
 
Volgwagen nummer 23 had onze ploeg. Moeilijk om te depanneren, en veel renners zie je zo niet. In 
de aanloop naar de eerste kasseistroken heeft de wagen nog kunnen bevoorraden, en de pech bleef 
beperkt tot 3 lekke banden, in een koers als deze is dat fantastisch. Problemen waren er wel in het 
bos van Wallers-Arenberg. Steven Caethoven en Kenny Lisabeth reden er lek, en Kurt Hovelijnck viel 
en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig werden er geen breuken vastgesteld. Er waren 
14 hechtingen nodig aan de linkerknie, hij was geraakt aan de pols en heeft gekneusde ribben. 
Vroeger in de wedstrijd was ook Pieter Ghyllebert ten val gekomen.  
 
Niko Eeckhout werd 32ste op 8’28” van de winnaar. Ook hij was gevallen, kort voor het Bos van 
Wallers. Na een serieuze inspanning kon hij terugkeren tot vooraan in het peloton en bij de eersten 
het bos verlaten. Niko bleef dan een tijd mee in beeld vooraan in de koers maar moest die 
inspanningen bekopen en kende nog een moeilijk moment op ongeveer 60 kilometer van het einde. 
Een hongerklopje was zijn deel, en het warme weer was ook niet in zijn voordeel. Met wat eten en 
energiedrank is hij er nog doorgekomen. Steven Caethoven werd 76ste op 16’43” en Evert Verbist 
bereikte als 96ste de legendarische “Vélodrome”. 

   

 

 Kort: Belaey wint wereldbekermanche – Hovelijnck’s blessures 
   (16/04/2007) 

Kenny Belaey won afgelopen weekend de 1ste wereldbekermanche biketrial in Barcelona. Achter 
Kenny volgden 3 Fransen, Giacomo Coustellier, Vincent Hermance en Gilles Coustellier. Kenny zette 
pas kort geleden een punt achter een drukke winter waarin hij de wereldwijd rondtoerde om 
promotie te maken voor zijn sport en demo’s te geven. Tussendoor moest hij zich dan voorbereiden 
op de World Cup Trial Bike 2007. Na Barcelona zijn er nog wedstrijden in Graz (juni) en net als vorig 
jaar in Knokke-Heist. 
 
Kurt Hovelijnck trok vanmorgen terug naar het ziekenhuis om zijn wonde in de knie te laten 
verzorgen en opnieuw ontsmetten. De wonde had hij gisteren in Parijs-Roubaix opgelopen bij een val 
in het bos van Wallers. Om infecties te voorkomen moet hij ook antibiotica nemen. De wonde was zo 
diep dat er 2 x boven elkaar 9 hechtingen aangebracht werden. Woensdag zal Kurt nog eens naar het
ziekenhuis moeten. Fietsen is voorlopig onmogelijk. 

   

 

 Tom Stubbe 4de in Paris-Camenbert, Joly wint    (17/04/2007) 

Als enige Belgische ploeg reden we dinsdag Paris-Camenbert, een wedstrijd van categorie 1 over 200 
kilometer van Mantes en Yvelines bij Parijs naar Vimoutiers gelegen in het Pays d'Auge, Normandië. 
Het is ook de eerste keer dat onze ploeg hier de start neemt. Het parcours met veel klimwerk zoals 
de Côte de Canapville (3 keer), Côte de Roiville (2 keer) en vooral de Côte du Moulin Neuf (tot 16%, 
2 keer) is zeer zwaar. Johan Coenen is onze enige renner die deze koers al reed. Onderweg liggen 
wel enkele “La Redoutes” liet hij verstaan.  
 
In het eerste uur ging het er met 49 kilometer op de teller snel aan toe. Een grote groep van 40 man 
wist zich af te scheiden, daarbij voor onze ploeg Nikolas Maes, Tom Stubbe, Serge Pauwels en 
Frederik Veuchelen. Cofidis had 7 man mee, Ag2r slecht 1. Het peloton met vooral Ag2r en Intel 
Action op kop bleef de 40 lang in het vizier houden, de voorsprong schommelde gedurende meer dan 
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anderhalf uur tussen 20 en 65 seconden. Bij de aanvang van de heuvelzone volgde het peloton op 55 
seconden. 
 
Zodra het serieuze klimwerk begon begaf het peloton dan toch en viel de kopgroep uiteen. Vooraan 
kregen we nu 6 man: Guilbert (Bretagne), Joly & Vaugrenard (FdesJeux), Brard (Iles Baleares), 
Charteau (Credit Agricole) en Tom. Kort daarop volgde een groep van 17 met Nikolas, Serge en 
Frederik. Het peloton zat dan op 3’30”. Na 170 kilometer hadden de vluchters een voorsprong van 
1’20 op een groepje van 3 en een volgende groep met de 3 van Chocolade Jacques zat op 1’55”. In 
de finale viel alles vooraan nog helemaal uiteen, met uiteindelijk de zege voor Joly en een mooie 4de 
plaats voor Tom Stubbe. Charteau werd 2de, Vaugrenard 3de. De ploeg zette een mooie prestatie 
neer, verdere uitslagen volgen nog. 

   

 

 Scheldeprijs: Eeckhout in de aanval, Caethoven 9de    (18/04/2007) 

De laatste van een lange reeks Vlaamse klassiekers, de Scheldeprijs Vlaanderen te Schoten, werd 
gewonnen door Mark Cavendish van T-Mobile. In een massasprint was de jonge Brit sneller dan 
Robbie McEwen en Gert Steegmans. Steven Caethoven werd mooi negende. In de ontsnapping van 
de dag was Niko Eeckhout mee. Hij had het gezelschap van Kevin Van Impe en Koos Moerenhout. De 
sprintersploegen lieten de 3 nooit ver uitlopen en op 10 kilometer van de finish werden ze 
ingerekend. In de finale waren er nog lekke banden voor Glenn D’Hollander en Bart Vanheule. Jens 
Renders werd 13de, Kenny Dehaes 19de en Evert Verbist 22ste. Koen Barbé, Niko Eeckhout, Glenn 
D’Hollander en Bart Vanheule eindigden verderop. 

   

 

 Denain: Caethoven 10de in massaspurt    (20/04/2007) 

Steven Caethoven finishte als tiende in de Grand Prix Denain, wedstrijd van categorie 1 over 199,4 
kilometer tussen Raismes en Denain. Winaar van de massasprint werd Sébastien Chavanel (Francaise
des Jeux) voor de Australiër Mark Renshaw (Crédit Agricole) en de Duitser Eric Baumann (T-Mobile). 
Kenny Dehaes was mee in een groep van veertien renners die gedurende een 40-tal kilometers 
vooruit reed. Ook Bart Vanheule reed een tijdje vooruit. In de acht plaatselijke ronden was er nog 
een uitval maar het peloton gaf vluchters nooit de vrije baan. 

   

 

 Amstel Gold Race: Tom Stubbe 160 kilometer in de aanval 
   (22/04/2007) 

Ze hadden het nog nooit mee gemaakt in Nederland, een “zo zomerse” Amstel Gold Race. Het 
weerhield 5 youngsters niet om er vandoor te gaan. Tom Stubbe was mee en reed zo dik 160 
kilometer in de aanval.  
 
Ze begonnen eraan na ongeveer 40 kilometer wedstrijd. De 
andere vluchters waren Nic Ingels (Predictor – Lotto), Olivier 
Bonnaire (Bouygues Telecom), Daniel Musiol (Team 
Wiesenhof) en Piet Rooyakkers (Skil - Shimano), die laatste 
met zijn 26 jaar de “oudste jongere” van het gezelschap. Een 
10-tal kilometer verder, bij het binnenrijden van het stadje 
Klimmen, zette het peloton zich breed en de lange vlucht 
was vertrokken. Hun maximale voorsprong bedroeg volgens 
de wedstrijdradio meer dan 9 minuten, maar het peloton 
behield de controle. Aan de 18de van 31 hellingen moest 
Ingels de 4 laten gaan, en 40 kilometer verder werden ook 
zij bijgehaald en snel ter plaatse gelaten door het trio Voigt 
(CSC), Wesemann (Team Wiesenhof) en Righi (Lampre). 
Tom verdween verderop uit de wedstrijd maar zette een 
mooie prestatie neer en bracht de ploeg uitgebreid in beeld.  
 
Vooraan liep alles terug samen tot op 20 kilometer van het 
einde, bij de beklimming van de Eijserbosweg. Hier vormde 
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zich een groepje van 5 (Bettini, Rebellin, Schumacher, 
Boogerd, Kessler) en verderop kwamen Di Luca en Valverde nog terug. Kort voor de laatste 
beklimming van de Cauberg ging Stefan Schumacher (Gerolsteiner) in de aanval en hij bleef vooruit 
tot de finish. Zijn ploegmaat Davide Rebellin werd 2de, Danilo Di Luca (Liquigas) 3de. Neoprof Jelle 
Vanendert werd 54ste op 4’41” en was daarmee nog 3de Belg. Serge Pauwels eindigde in hetzelfde 
groepje en was 56ste. Johan Coenen werd 66ste op 4’47”, Sven Renders 125ste op 13’45” en Evert 
Verbist 127ste in dezelfde tijd. 
 
Binnenkort plaatsen we nog foto's van deze en een aantal vorige wedstrijden online.  

   

 

 Kurt Hovelijnck voor lange tijd out    (24/04/2007) 

Het zit Kurt Hovelijnck niet mee, in Parijs-Roubaix had hij een ernstige wonde opgelopen bij een val 
in het bos van Wallers. Om infecties te voorkomen moet hij ook antibiotica nemen en regelmatig op 
controle gaan. Gisteren (maandag) stelde dokter Toon Claes vast dat de patellapees onderaan de 
linkerknie net niet volledig doorgescheurd was. Vandaag al werd Kurt geopereerd en hij zal voor 
langere tijd out zijn. Het is nu moeilijk om te voorspellen wanneer Kurt terug in competitie kan 
treden, vermoedelijk wordt dat het najaar; We wensen Kurt alle moed en sterkte voor de revalidatie. 

   

 

 Waalse Pijl: klasse van Jelle Vanendert    (25/04/2007) 

Neoprof Jelle Vanendert toonde in Huy zijn klasse door 13de te eindigen in zijn eerste Waalse Pijl. 
Samen met Serge Pauwels en Nikolas Maes had hij een vrije rol, meegaan in ontsnappingen hoefde 
niet. Aan de voet van de muur zat Jelle net niet bij de eerst 20 maar in die slotklim wist hij nog knap 
op te schuiven om zo als eerste Belg te finishen. De Waalse klassiekers zijn lastig maar zijn ding, zo 
weet Jelle nu wel zeker! 
 
De koers kende een verloop dat we al gewoon zijn van de 
vorige klassiekers dit jaar: een uur lang vlammen tot de 
ontsnapping van de dag een feit is en dan afwachten tot de 
finale. Een groep van 4 zonder Chocoladerenner raakte weg 
maar het vele klimwerk deed er bij de leiders al vroeg 
enkelen in de problemen komen. Op ongeveer 60 kilometer 
van het einde kregen we een mooie actie van Benny De 
Schrooder die zo één van de vluchters opraapte en verderop 
het gezelschap kreeg van Pieter Mertens. Later kwamen 
meer renners vooraan aansluiten.  
 
In de finale kregen we nog een pak aanvallen, maar op de 
muur controleerde Davide Rebellin. De Italiaan won voor 
Alejandro Valverde en Danilo Di Luca. Jelle was dus 13de in 
deze Protour wedstrijd op slechts 23 seconden van de 
winnaar, Serge Pauwels was 77ste, Frederik Veuchelen 
97ste, en Nikolas Maes 114de. 

   

 

 Luik-Bastenaken-Luik: Jelle weer schitterend    (29/04/2007) 

De Italiaan Danilo Di Luca won Luik-Bastenaken-Luik voor de Spanjaard Alejandro Valverde en de 
Luxemburger Frank Schleck. Zoals bij de vorige klassiekers kregen we weer een marathonvlucht en 
die koplopers reden tot 18 minuten vooruit. Even traditioneel bleef de koers lang gesloten, bleven de 
favorieten in het peloton mekaar lang beloeren, en kregen we dan een gebalde zware finale.  
 
Jelle Vanendert deed het net als in de Waalse Pijl weer schitterend. Na lang aanklampen moest hij de 
eerste groep pas helemaal op het einde laten gaan. Hij werd 26ste op een 40-tal seconden van de 
winnaar. Jelle kan terugblikken op een prachtige week met prachtprestaties in 3 klassiekers. Hij kon 
lang meegaan en mooie uitslagen neerzetten, en ambitieus als hij is weet hij nu al waar hij naartoe 
wil werken tijdens de komende jaren: een hoofdrol in deze Ardense topkoersen. Serge Pauwels 
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bracht dezelfde 3 klassiekers tot een goed eind. In Ans eindigde hij 96ste op iets meer dan 15 
minuten. 

   

 

 Rechtzetting Tour de Vendée: Kenny Lisabeth 8ste    (02/05/2007) 

KENNY LISABETH werd op dinsdag 1 mei 8ste en eerste Belg in de Tour de Vendée, een Franse 
wedstrijd van categorie 1. Onze 3dejaarsprof ontbrak in de door de jury eerst opgemaakte uitslag.  
 
De Spanjaard Mikel Gaztanaga (Agritubel) won net als in 2006 Hij versloeg in de sprint de Australiër 
Mark Renshaw (Crédit Agricole) en de Fransman Mathieu Drujon (Auber 93). Een 30-tal renners 
spurtten voor de zege, daarbij dus Kenny en onze andere Kenny (Dehaes) die 26ste werd. Sven 
Renders werd 33ste op 10 seconden, Bart Vanheule 63ste op 1'13". 

   

 

 Kenny De Ketele en Steve Schets prof bij Chocolade Jacques sinds 1 
mei    (02/05/2007) 

Met ingang van 1 mei maakten Kenny De Ketele en Steve Schets de overstap naar de profs. Bij onze 
ploegvoorstelling in februari waren ze er al wel bij maar tot 30 april bleven de 2 pistiers nog bij 
‘Davitamon-Win for Life-Jong Vlaanderen’. Ze werkten zo het lopende pisteseizoen 2006/2007 af en 
namen na het WK de nodige rust. Intussen hebben ze de trainingen hervat en mogelijk zullen ze 
debuteren in Puivelde (16 mei) en de Franse rittenwedstrijd Circuit de Lorraine Professionnel (23-27 
mei). 

   

 

 Wiggins en Zielinski eerste winnaars in 4daagse van Duinkerken 
   (09/05/2007) 

Na een korte rustperiode hebben een aantal van onze renners de competitie hervat in de Vierdaagse 
van Duinkerken, de Franse rittenwedstrijd die tot vorig jaar 5 dagen duurde en er daar dit jaar nog 
eentje bij doet. Het nieuwe zit hem in de start: gisteren begonnen ze eraan met een “proloog” over 9 
kilometer in de straten van Duinkerken. De Brit Bradley Wiggins won met liefst 12 seconden 
voorsprong op de 2de. Niko Eeckhout eindigde 17de op 36 seconden van Wiggins.  
 
De tweede rit werd gewonnen door de Pool Piotr Zielinski. Hij klopte in de spurt medevluchter David 
Boucher die leider wordt. Een eerste groep van 40 renners zonder Bradley Wiggins volgde op 18 
seconden, Pieter Ghyllebert werd 16deen staat 42ste in de stand. 

   

 

 Duinkerke: zeges voor Cavendish en Steegmans    (12/05/2007) 

In de Vierdaagse van Duinkerke ging de zege in de 3de rit naar de jonge Brit Mark Cavendish (T-
Mobile) voor Gert Steegmans (Quick Step). Die laatste pakte één dag later de 4de rit. Niko Eeckhout 
werd tiende in de 3de rit.  
 
Vier renners zorgden voor de vlucht van de dag in de 3de rit. Daarbij niemand van de ploeg, maar 
o.a. Niko en Glenn D'Hollander waren betrokken bij eerdere aanvalspogingen. In de finale brachten 
de spurtersploegen het peloton terug.  
 
De vierde rit – gewonnen dus door Steegmans – was de langste van de reeks: 199 km met start en 
aankomst te Arras. De strakke wind speelde een belangrijke rol, er werden waaiers gevormd, grote 
tijdverschillen gemaakt, en leider Boucher (Landbouwkrediet) liet zich verassen. De nieuwe leider is 
de Fransman William Bonnet (Crédit Agricole). 
 
Zaterdag staat de zwaarste rit op het programma: de start is in La Bassee, de aankomst is bovenop 
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de Mont Cassel, een klim waar ze 8 keer over moeten. 

   

 

 Duinkerke: Vanheule (5de rit) en Eeckhout (6de rit) in beeld 
   (14/05/2007) 

De jonge Brit Mark Cavendish won in een massaspurt de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke. 
Een groepje hardrijders tekende voor de ontsnapping van de dag. Niko was mee, samen met Cédric 
Vasseur (Quickstep), David Boucher (Landbouwkrediet), proloogwinnaar Bradley Wiggins (Cofidis) en 
Evan Oliphant (DFL-Cyclingnews). De voorsprong van de 5 bedroeg maximaal 3’40” en daar moesten 
ze het volle pond voor geven want achter hen viel het nooit stil. De strijd om de eindzege was een 
secondespel en de mannen van La Française des Jeux wilden Mathieu Ladagnous lanceren in een 
tussenspurt, zo kon hij seconden scoren en de eindzege afsnoepen van Dominique Cornu (Predictor 
Lotto). Om te illustreren hoe het er aan toe ging: de Brit Evan Oliphant gaf vooraan een paar meters 
prijs om zijn bevoorradingszakje te ledigen maar kon niet meer terug aansluiten. Française des Jeux 
kreeg intussen de steun van T-Mobile (Cavendish), Milram (Zabel), Skill, en anderen. Nadat de 4 
overgebleven vluchters gegrepen was er nog een poging van Glenn D’Hollander. Ladagnous wist 
uiteindelijk de nodige seconden te sprokkelen voor de eindzege en in de massaspurt pakte Cavendish 
zijn 2de zege. Kenny Lisabeth, 20ste, was onze dichtst geplaatste.  
 
De 5de rit, de zwaarste van deze editie met 8 belimmingen van de Mont Cassel, werd gewonnen door 
de latere eindwinnaar Mathieu Ladagnous. Hij was de snelste van een groepje van 7. Een aantal 
vluchters werden hier gevolgd door een groep van een 14-tal renners en verderop een eerste peloton 
met Bart Vanheule, Steven Caethoven en Pieter Ghyllebert. Met nog ongeveer 40 kilometer te gaan 
ging Bert met twee metgezellen op zoek naar de 14. De 3 bleven hangen op een minuut, en hebben 
zo 40 kilometer blijven geven. Hoe dan ook, een knappe prestatie van Bart die op iets meer dan 2 
minuten 19de werd in de rit. 

   

 

 Matthew Gilmore kondigt afscheid aan    (15/05/2007) 

Matthew Gilmore (°11/9/1972) moet wegens aanhoudende problemen met zijn rechterknie en op 
aanraden van de behandelende artsen noodgedwongen de fiets aan de haak hangen. De Australische 
Belg werd in 1998 wereldkampioen ploegkoers, behaalde in dezelfde specialiteit zilver op de 
Olympische Spelen van Sydney (2000) en won in totaal zestien zesdaagsen. 
 
 
Na zijn ongeval tijdens de wedstrijd in Ninove op 20 juli 2006, waarbij hij o.a. 
een open dijbeenbreuk opliep, kwam Gilmore in het sukkelstraatje terecht. 
Niet zozeer het dijbeen vormde het probleem, maar wel de ernstige blessures 
ter hoogte van de zwaar toegetakelde rechterknie. De kniepees was volledig 
afgescheurd en in het kniegewricht zelf was een complexe breuk aanwezig. 
Gilmore werd twee keer geopereerd, een laatste keer op 5 februari 2007. 
 
Niettegenstaande verwoede inspanningen om terug te keren werd de 
meervoudige Europese kampioen telkens met zijn neus op de medische feiten 
gedrukt. De jongste tijd stak in het kniegewricht een chronische tendinitis de 
kop op, die telkens voor erg veel pijn zorgde. Om erger te voorkomen raadden 
de begeleidende dokters hem dan ook aan er mee te kappen. 
 
Dat Gilmore (35) een punt moet zetten achter zijn carrière, is voor hem een 
zware slag. Ook voor zijn ploeg “Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen” is dit een groot verlies. 
Matthew Gilmore had nog de ambitie om door te gaan tot de Spelen in Peking van 2008. 
 
Matthew Gilmore, zoon van ex-pistier en zesdaagserenner Graeme Gilmore, zette in Gent zijn 
zegereeks in de zesdaagsen in aan de zijde van Etienne De Wilde (1997), met wie hij enkele 
maanden later in Bordeaux wereldkampioen puntenkoers werd. Met diezelfde De Wilde behaalde hij 
zilver op de OS van Sydney in 2000. 
 
Gilmore zou in Gent nog vier keer de zesdaagse winnen, telkens met een andere ploegmaat (2000 
Martinello, 2001 McGrory, 2003 Wiggins, 2005 Keisse). Zijn laatste zesdaagse won hij ook met Iljo 
Keisse, begin vorig jaar in Hasselt. 
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Christophe Sercu 
Team Manager Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen 
 
Waregem, 15 mei 2007 
 
 
Zie ook de biografie en palmares van Matthew en de website keisse-gilmore.be. 

   

 

 Rheinland-Pfaltz: Caethoven 4de in rit 1 (update)    (16/05/2007) 

Sergej Lagutin (Navigators) won gisteren de eerste rit van de Ronde van Rheinland-Pfaltz, een Duitse 
rittenwedstrijd van categorie 1. Sergej, wereldkampioen bij de beloften in 2003, won solo. Het 
peloton volgde op 16 seconden. Steffen Radochla (Wiesenhof) werd 2de, voor Gerald Ciolek (T-
MObile) en Steven Caethoven die zo knap 4de werd. De rit ging over 177 kilometer en werd ondanks 
de hevige regen en stevige wind gekleurd door een vroege ontsnapping van 3 man. Tom Stubbe trok 
in de tegenaanval en kreeg daarbij Lagutin met zich mee. Die laatste zette dan alleen door. 

   

 

 Bart Vanheule wint regionale wedstrijd van Puivelde 
   (17/05/2007) 

Bart Vanheule won woensdag de regionale wedstrijd van Puivelde. In de finale geraakte hij alleen 
weg om zo zijn eerste profzege te behalen. Dit is goed voor de moral van onze 2dejaars prof, aldus 
sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. Bart was ook al sterk in de zware rit van de vierdaagse van 
Duinkerke. De Fransman Dennis Flahaut (Jartazi) won op 18 seconden de spurt 
voor de 2de plaats. Niko Eeckhout werd 8ste. Een kopgroep van 13 die in 2 
fasen tot stand kwam kleurde lange tijd de wedstrijd, mee voor ons waren 
Kenny Lisabeth en even later ook Niko Eeckhout. Die laatste reed nog een tijd 
alleen in de aanval en werd ingelopen op 15 kilometer van het einde. 

   

 

 Johan coenen voorlopig 3de in Ronde 
Rheinland-Pfalz    (19/05/2007) 

Veel klimwerk in ritten 2 en 3 van de Ronde van Rheinland-Pfalz, en behoorlijk slecht weer ook. Het 
weerhield Johan Coenen er niet van om zich telkens te tonen en zo in het klassement op te rukken 
naar de 3de plaats.  
 
De Duitser Steffen Radochla (Team Wiesenhof) won donderdag de tweede rit in een massaspurt. 
Johan zat toen in de vlucht van de dag. Met Andreas Schillinger (Team Sparkasse) en Riccardo 
Chiarini (Team LPR) reed hij bijna 100 kilometer voorop. Johan nam wat seconden in de 
tussenspurten zodat hij in het klassement op de 4de stek terecht kwam. Meer dan 3 minuten kregen 
de vluchters niet en in de lokale ronden werden ze gegrepen. De Oezbeek Sergei Lagutin 
(Navigators) bleef nog leider. Vrijdag dan was de Italiaan Luca Celli (Team LPR) de beste in de derde 
rit. Hij liet op 10 km van de finish 15 metgezellen in de steek om te finishen met zeven seconden 
voorsprong, net voldoende om ook de leiderstrui te pakken. Bij de 16 was Johan present, net als Jelle
Vanendert. Johan werd 3de in de rit en die plaats bezet hij ook in het voorlopige klassement. Jelle 
werd 15de. 

   

 

 Tour de Picardië: zeges voor Hunter en Renshaw    (19/05/2007) 

De Zuid-Afrikaan Robert Hunter (Barloworld) en de Australiër Mark Renshaw (Credit Agricole) zijn de 
winnaars van de 1ste 2 ritten in de Franse Tour de Picardië. Beiden wonnen de spurt van een sterk 
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uitgedund peloton. Kenny Lisabeth was in beide ritten onze best geklasseerde renner, zaterdag was 
hij 11de. Zondag volgen nog 2 korte ritten. 

   

 

 Ronde Rheinland-Pfalz: Glasner wint rit 4, Coenen blijft op 3 
   (19/05/2007) 

De Duitser Björn Glasner (Team Regiostrom) won de 4de rit in de Rheinland-Pfalz Rundfahrt. Hij was 
de enige overblijver van een kopgroep van 10 en wist tot de finish voorop te blijven. Een eerste 
peloton van 50 man spurtte - daarbij o.a. Johan Coenen - spurtte voor de 2de plaats. In de stand 
wijzigt er voor de eerste 3 niets, Johan was 18de in de rit en blijft dus 3de in de stand. Vanendert 
was 12de in de rit, Caethoven 21ste, Maes 23ste, Renders 34ste en Pauwels 44ste. Tom Stubbe, 
eerder op de dag aanvallend en winst in een tussenspurt, was 64ste. Kenny Dehaes eindigde op 
plaats 103. Zondag volgt de slotrit over 169,8 kilometer, onderweg nog 2 beklimmingen en een 
passage op de  
Nürburgring, het gekende autocircuit. 

   

 

 Picardië: Kenny Lisabeth 8ste in rit 3    (20/05/2007) 

De 61ste editie van de Tour de Picardië werd zondag afgesloten met 2 korte ritten. Voormiddag won 
Sébastien Chavanel (Française des Jeux), in de namiddag ging de zege naar de Est Janek Tombak. 
De Zuid-Afrikaan Robert Hunter (Barloworld) werd eindwinnaar. Kenny Lisabeth spurtte in de 3de rit 
naar de 8ste plaats en werd 22ste in de eindstand. Glenn D’Hollander is 39ste. Slechts 67 renners 
van de 139 die vertrokken waren werden geklasseerd aan het eind van de 3de rit. Door de 
aanhoudende regen kwam een grote groep buiten tijd aan. 

   

 

 Rheinland-Pfalz: Coenen (stand) en Caethoven (slotrit) knap 3de 
   (20/05/2007) 

De Duitser Gerald Ciolek (T-Mobile) werd op de valreep eindwinnaar in de Ronde van Rheinland-Pfalz.
In de slotrit over 169,8 km wist hij via bonificatieseconden de Italiaan Luca Celli te verschalken. 
Johan Coenen werd knap 3de, plaats die hij al had sinds de 3de rit. In de ‘Sprint Classification’ 
eindigde Johan 2de. De slotrit werd in de sprint gewonnen door de Zwitser Andreas Dietziker (Team 
LPR). Steven Caethoven, vorig jaar winnaar van deze rit, was nu 3de. We behaalden verschillende 
ereplaatsen in deze zware rittenwedstrijd, de ploeg deed het collectief goed. 

   

 

 Circuit de Lorraine: Ghyllebert 10de in rit 1    (24/05/2007) 

De Fransman Ludovic Turpin (Ag2r Prévoyance) en de Italiaan Matteo Priamo (Panaria-Navigare) zijn 
de eerste winnaars in de 'Circuit de Lorraine', Franse rittenwedstrijd over 5 dagen. Beiden wonnen 
hun rit in een massaspurt. Pieter Ghyllebert was 10de in de eerste rit. Turpin is leider in het 
algemeen klassement. Vrijdag staat rit 3 op het programma, die brengt de renners van Nomeny naar 
Epinal over 198,9 km. 

   

 

 Circuit de Lorraine - dernycriterium Waregem    (28/05/2007) 

Iljo Keisse spurtte naar de 8ste plaats in de 4de rit van de Franse rittenwedstrijd Circuit de Lorraine. 
Drie renners hadden een kleine voorsprong, het peloton spurtte voor de 4de plaats. De drie waren de 
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overlevers van een kopgroep van 18. De Nederlander Martijn Maaskant (Rabobank beloften) won. De 
slotrit en de eindzege gingen naar de Duitser Jörg Jaksche (Tinkoff). Hij liet 2 medevluchters in de 
steek en had aan de finish een voorsprong van 52 seconden op een groep van 9 en 1'35" op een 
eerste peloton met daarin Ghyllebert, Keisse, De Ketele en Pauwels.  
 
Leif Hoste won zaterdagavond het dernycriterium te Waregem. De Predictor-renner had net zoveel 
punten als Niko Eeckhout en won dankzij zijn beter klassemnet in de reeksen. Niko werd dus 2de. 

   

 

 Bayern Rundfahrt: Caethoven 11de in rit 1    (30/05/2007) 

Met een zege in de massaspurt zorgde de Duitser André Schulze (team Wiesenhof) voor de 
verrassing aan het eind van de eerste rit van de Baryern Rundfahrt. De rit ging van Garmisch-
Partenkirchen naar Gundelfingen over 211 kilometer. Na 23 kilometer vormde zich een groepje van 
4, hun maximale voorsprong zat tussen de 7 en 8 minuten. De sprintersploegen brachten het peloton 
terug. Alle 117 deelnemers eindigden in dezelfde tijd, Steven Caethoven raakte in de spurt wat 
ingesloten en eindigde op de 11de plaats. Morgen gaat het over bijna 188 kilometer van 
Gundelfingen naar Eichstätt met in de finale behoorlijk wat klimwerk. 

   

 

 Ronde van België: met 4 in eerste waaier, Niko 9de. 
   (30/05/2007) 

De openingsrit van de Ronde van België 2007 werd gereden in en om Oostende. Het waaide hard aan 
de kust en de renners waren gretig van bij de start. Het peloton viel dan ook snel uiteen in meerdere 
waaiers. Vooraan kregen we uiteindelijk een groep van 64 renners. Nikolas Maes, Glenn D’Hollander, 
Tom Stubbe en Niko Eeckhout misten deze afspraak niet. Daarachter liep alles samen tot een 2de 
groep die de finish zou bereiken met net geen 14 minuten achterstand.  
 
Met nog dik 40 kilometer te gaan, op weg naar een tussenspurt, trokken de mannen van Quick Step-
Innergetic vooraan het tempo nog op, waardoor het koppeloton nog verder uitgedund werd. Tom was
één van de slachtoffers, hij beëindigde de rit op 1’48” van de winnaar. In de finale trachtten 
verschillende renners weg te geraken. Zo was er op 21 kilometer van het einde een aanval van de 
Duitser Markus Eichler (Unibet.com) samen met Glenn. De 2 reden ongeveer 8 kilometer voor de 
groep uit. Een sterk uitgedunde groep spurtte voor de zege en daarin haalde Wouter Weylandt (Quick
Step-Innergetic) het overtuigend voor Jeremy Hunt (Unibet.com) en Greg Van Avermaet (Predictor-
Lotto) . Niko werd 9de, Nikolas 30ste en Glenn 37ste op 1’06”.  
 
Donderdag gaat het over 179,6 kilometer van Oostende naar Buggenhout, met onderweg 3 
hellingen: de Berendries, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. En de wind zal eveneens van 
de partij zijn. 

   

 

 Bayern Rundfahrt: Steven 5de in 2de rit    (31/05/2007) 

Eric Zabel won de 2de rit van de Bayern Rundfahrt in een massaspurt en komt ook aan de leiding in 
het algemeen klassement. Met 2 beklimmingen in de finale had niemand rekening gehouden met zo’n
spurt. Een groep van 54 man bleef vooraan samen en in de finale deden de mannen van Milram wat 
ze moesten doen. Sebastian Siedler loodste kopman Zabel naar de zege en werd zelf nog 2de. 
Australiër Stuart O’Grady (CSC) werd 3de, Gerald Ciolek (T-Mobile) 4de en Steven Caethoven mooi 
5de. In die eerste groep hadden we nog Sven Renders en Bart Vanheule mee. Koen Barbé en Pieter 
Ghyllebert volgden in een groepje op 38 seconden. 

   

 

 Ronde van België: Iljo, Nikolas, Jelle en Johan in de aanval 
   (31/05/2007) 
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De tweede rit in de Ronde van België werd gewonnen door Gorik Gardeyn (Unibet.com) na een 
verrassingsaanval in de slotkilometer. Greg Van Avermaet (Predictor Lotto) is de nieuwe leider. De 
seconden hiervoor nodig sprokkelde hij door mee te zijn in een kopgroep van 21. Quick.Step-
Innergetic, de heersers van de 1ste rit, hadden nu enkel Tankink vooraan en moesten zich te pletter 
rijden om de vlucht ongedaan te maken.  
 
De rit ging over 4 beklimmingen uit de Ronde van Vlaanderen. Na ongeveer 55 kilometer wedstrijd 
kregen we een kopgroep van 5 met voor Chocolade Jacques Iljo Keisse aan boord. Met De Neef en 
Pronk zat er nog meer bekend ‘piste-volk’ vooraan. De 5 liepen tot 4’30” uit en kregen op 50 
kilometer van het einde het gezelschap van nog 16 renners. Hier hadden we Nikolas Maes, Johan 
Coenen en Jelle Vanendert mee. De 16 waren uit het peloton weggereden na de Muur van 
Geraardsbergen. Naast Quick.Step-Innergetic werkten ook Rabobank en Unibet in de achtervolging. 
In de kopgroep draaide niet iedereen voluit mee en de hergroepering werd een feit op 9 kilometer 
van het einde. Net voor het zover was zagen we nog een verdienstelijke solo-poging van Nikolas. In 
de spurt werd Niko Eeckhout 9de. 

   

 

 Zabel (Bayern Rundfarht) en Goesev (Ronde van België) winnaars 
   (01/06/2007) 

Massaspurt weer in de Bayern Rundfarht, en voor de 2de dag op rij won Erik Zabel. Een valpartij 
verstoorde de spurt. Kenny Lisabeth, in de 2de rit zelf nog het slachtoffer van een val, was de beste 
Chocolade-Jacques renner. Hij eindigde op de 12de plaats. Steven Caethoven werd 15de. Zabel blijft 
het klassement aanvoeren, Steven staat hier 9de op 20 seconden. 
 
Vladimir Goesev (Discovery) won de derde rit van de Ronde van België, een tijdrit in Herzele over 
16,7 kilometer. De Rus neemt de leiderstrui over van Greg van Avermaet (Predictor-Lotto). Hier was 
Tom Stubbe onze beste vertegenwoordiger, hij werd knap 20ste op 1’08”. Niko Eeckhout, 28ste in de 
tijdrit, staat nu 12de in de stand op 1’23”. Nikolas Maes, na de eerste rit 30ste, staat nu 24ste op 
2’08”. 

   

 

 Gesink en Vanendert: neoprofs top op col de la Redoute 
   (02/06/2007) 

De 21-jarige Nederlander Robert Gesink (Rabobank) heeft de koninginnerit in de Ronde van België 
gewonnen. De rit ging van Herzele naar Aywaille over net geen 200 kilometer met onderweg 
beklimmingen van de Muur van Huy, de côte de Fraiture en de col de la Redoute. Op die laatste klim 
reed Gesink weg uit het uitgedunde peloton. Jelle Vanendert kon het langst in zijn spoor blijven en 
was op de top de 2de beste. Jelle had daar 10 seconden voor op een groepje met de Rus Vladimir 
Gusev (Discovery Channel) die de leiding in het algemeen klassement behoudt. Het groepje kwam in 
de afzink bij Jelle en in Aywaille kwam onze youngster binnen als 4de. 
 
De rit was weer snel gestart en na een resem pogingen van onder meer Tom Stubbe en Evert Verbist 
raakte na 75 kilometer een groep van 11 weg. Tom was er bij, maar het boterde niet echt. Boven op 
de Muur van Huy zette de Nederlander Kai Reus (Rabobank) sterk door en Tom kon alleen bij hem 
aansluiten. De 2 sloegen een mooie kloof. Een stuk verderop wisten Steegmans en Jaksche nog aan 
te sluiten, de rest van de kopgroep was al ingelopen. Aan de voet van de côte de Fraiture werden de 
4 gegrepen. Het peloton brak in stukken en met ongeveer 30 man voorop ging het dan richting col de
la Redoute, waar Gesink en Vanendert zicht toonden. Bij de 30 ook Johan Coenen en Nikolas Maes, 
die laatste werd helaas geremd door materiaalpech en moest een krachtenslopende achtervolging uit 
de mouw schudden. Johan en Nikolas eindigden samen in een groep op 51 seconden van de winnaar. 
Glenn D’Hollander werd 31ste. In het klassement schuift Nikolas op naar de 13de plaats. De Ronde 
van België eindigt zondag met een rit naar Putte. Binnenkort volgen nog een reeks foto's van deze 
rit. 
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 Bart Vanheule 20ste in eindstand Bayern Rundfahrt    (04/06/2007) 

De Bayern Rundfahrt werd dit weekend afgesloten met een tijdrit over 24 kilometer op zaterdag en 
een rit in lijn over 160,7 kilometer op zondag. In de tijdrit was Bart Vanheule onze beste man op de 
25ste plaats op 1’30” van winnaar Stefan Schumacher (Gerolsteiner). Bart reed een sterke tijdrit 
maar werd geremd door het natte wegdek. Met zijn tussentijd na 16 kilometer - tot dan ging het 
parcours vlak en bergop - zat hij in de buurt van de tijd van Pollack die 6de eindigde. In de laatste 8 
kilometer ging het bergaf en op het natte wegdek verloor hij tijd in de bochten. Zondag kwam Kenny 
Lisabeth uit op de 15de plaats. In het eindklassement werd Bart Vanheule 20ste. 

   

 

 Ronde van België: Boonen wint slotrit    (04/06/2007) 

Tom Boonen won de slotrit van de Ronde van België in een massasprint. De rit ging over 184,8 
kilometer van Aywaille naar Putte, thuishaven van Evert Verbist. Die was dan ook bij de eerste 
aanvallers van de dag en raakte weg in een groepje van 3 maar het peloton liet niet begaan. Een 
groepje van 4 had meer succes en vormde de vlucht van de dag. Op 11 kilometer van het einde 
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werden ze gegrepen. In de eindstand bleef Nikolas Maes 13de op 2’47” van eindwinnaar Vladimir 
Gusev (Discovery). Zonder pech in de koninginnerit had er zeker een top 10 plaats ingezeten. Nikolas
en Jelle Vanendert zijn enkele van de jongeren die zich manifesteerden in deze ronde! Intussen 
werden 24 foto’s van de Ronde van België hier toegevoegd. 

   

 

 Glenn D'Hollander 2de in Gullegem    (06/06/2007) 

Geert Omloop (Jartazi) was de beste in de regionale wedstrijd te Gullegem. Omloop won na een spurt
met vijf, Glenn D'Hollander werd knap 2de. Een peloton van liest 262 renners trok zich op gang voor 
170 kilometer verdeerd over 20 ronden. Het ging er meteen snel maar ook zenuwachtig aan toe, met 
verschillende valpartijen tot gevolg. Na 30 kilometer kregen we een kopgroep van 15 man. Na 100 
kilometer wedstrijd opende onze ploeg de jacht even later gesteund door Quick-Step, maar de 
vluchters werden niet meer gegrepen. Met 5 bleven ze voorop tot de finish. Sven Renders werd 8ste 
op 15 seconden, Steven Caethoven 16de. 

   

 

 Gippingen: Stubbe in de aanval, De Schrooder ook en 8ste 
   (11/06/2007) 

De Fransman John Gadrest (Ag2R) heeft de GP Kanton Aargau in het Zwitserse Gippingen gewonnen. 
Benny De Schrooder eindigde mooi 8ste. Halfweg koers ontstond er een kopgroep van 13 met daarbij
Tom Stubbe en Benny De Schrooder. Met nog 3 van 10 ronden te gaan, goed voor 60 kilometer, 
volgde een peloton van 50 man met nog 5 ‘Chocolade Jacques’-renners op 2’45”. Nadat verderop 
Serge Pauwels met 2 andere renners vooraan wist aan te sluiten kregen we een finale met 16. De 
groep brak uiteen maar Tom, net weggesprongen met een groepje van 5, werd geremd door 
wielbreuk. Benny eindigde in het volgende groepje op 45 seconden en werd 8ste, Serge werd 12de in 
hetzelfde groepje. 

   

 

 Caethoven 7de in Dutch Food Valley Classic (Veenendaal) 
   (14/06/2007) 

Steffen Radochla (Team Wiesenhof) werd winnaar van de Dutch Food Valley Classic, tot vorig jaar 
nog bekend als Veenendaal-Veenendaal. De wedstrijd over 207,5 km eindigde, zoals een beetje 
verwacht, op een massaspurt waarin Steven Caethoven 7de werd. De wedstrijd werd gekleurd door 
een kopgroep van 13 man die ruim 160 kilometer vooruit reed. Voor ons was Glenn D’Hollander mee. 
Nadat de groep door het werk van de sprintersploegen was ingelopen volgden nog een resem 
ontsnappingspogingen maar de spurt was onafwendbaar. 

   

 

 Veuchelen – Hovelijnck – voorbereiding Route du Sud 
   (15/06/2007) 

Frederik Veuchelen nam zoals vele andere renners wat rust na de voorjaarsklassiekers maar door 
ziekte werd zijn wederoptreden vertraagd. Hij kon wel een tijdje aan de slag blijven met lichte 
trainingen, en intussen is hij aan de beterhand. Vermoedelijk zal hij terug koersen vanaf 
Ruddervoorde, 26 juni.  
 
Beterschap is er ook voor Kurt Hovelijnck. De knie herstelt vlugger dan verwacht. Momenteel maakt 
hij al duurtrainingen van 4 uur. Kurt had tijdens Parijs-Roubaix een ernstige wonde aan de knie 
opgelopen bij een val in het bos van Wallers en zat gedurende 6 weken niet op de fiets. Op zijn 
website zet hij regelmatig wat info over de revalidatie.  
 
Tom Stubbe, Serge Pauwels en Bart Vanheule zijn naar Toulouse vertrokken om er de Franse 
rittenwedstrijd Route du Sud voor te bereiden. Begeleid door sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx 

pagina 31 van 65Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen 2007

4/02/2008http://www.topsport-vlaanderen.be/nl/news2007.php



zullen ze trainen en enkele ritten verkennen in de Pyreneeën. Cols zoals de Aspin en de Peyresourde 
staan op het programma. De Route du Sud begint op 21 juni. 

   

 

 Delta Profronde: noodweer boven de hoofden van de renners. 
   (18/06/2007) 

Onweer, stortregen en hagelstenen kregen de renners te verwerken tijdens de 47ste Delta Profronde 
in Nederland, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd en in Middelburg won de Fransman Denis 
Flahaut (Jartazi) de massaspurt. Niko Eeckhout en Steven Caethoven zaten van vroeg in de wedstrijd 
in een kopgroep van 26. Met nog 38 kilometer te gaan werden zij ingelopen door een peloton van 
nog 50 man sterk. Kort daarvoor had Niko nog een tijdje met Kasper Klostergaard (team CSC) 
voorop gereden. In de spurt werd Niko 13de, Sven Renders 25ste en Steven 27ste. 

   

 

 Ster Elektrotoer: Glenn D'Hollander 147 km. in de aanval 
   (20/06/2007) 

De tweede rit van de Ster Elektrotoer ging over 166 kilometer van Schijndel naar Nuth. Glenn 
D’Hollander ging er na 10 kilometer vandoor en kreeg een eind verder het gezelschap van Dirk 
Bellemakers (Van Vliet-EBH Advocaten). De 2 tekenden zo voor de ontsnapping van de dag, boekten 
een voorsprong tot 8 minuten, en Glenn reed uiteindelijk 147 kilometer in de aanval. Op 25 kilometer
van de finish reed Glenn zijn medevluchter uit het wiel en pas op 9 kilometer van de finish werd hij 
zelf ingerekend. Massaspurt dus, en de zege ging naar Wouter Weylandt (Quick Step). Iljo Keisse 
werd 10de, Nikolas Maes 11de. De Rus Ignatiev (Tinkoff), winnaar van de proloog, blijft op kop in het
algemeen klassement. Glenn hield aan zijn sterke prestatie de leidersplaats in het sprintklassement 
over, en start morgen in de witte trui. Glenn is aan een sterke periode bezig, onlangs was hij nog 2de
in Gullegem en in Veenendaal reed hij 160 kilometer in de aanval. Gisteren in de proloog van de Ster 
Elektrotoer was hij ook onze sterkste vertegenwoordiger. 

   

 

 Ster Elektrotoer: Paul Martens (Skil-Shimano) wint kleine Gold Race 
   (22/06/2007) 

De Duitser Paul Martens (Skil-Shimano) won de 3de rit in de Ster Elektrotoer in een spurt met 4, en 
is de nieuwe leider. De rit ging over 194 km van het Duitse Aken naar de Cauberg in Valkenburg, een 
kleine Amster Gold Race, en werd extra zwaar door de weersomstandigheden. De 4 koplopers 
hadden voordien 7 medevluchters in de steek gelaten. Jelle Vanendert (13de) en Nikolas Maes (18de)
eindigden in eerstvolgende groep op 3'48". Glenn D'Hollander blijft als leider in het sprintklassement 
in de witte trui. 

   

 

 Route du Sud, rit 1: De Schrooder 8ste, Ghyllebert leider in 
tussenspurten    (22/06/2007) 

De Fransman Jean-Patrick Nazon (AG2R) won in eigen land de eerste rit in de Route du Sud en is dus 
ook de eerste leider. Na 152 km tussen Castres en Narbonne won hij de massaspurt. Benny De 
Schrooder werd 8ste, Steven Caethoven 12de. Er waren verschillende ontsnappingspogingen, de éne 
droeg al wat verder dan de andere, maar we kregen telkens een hergroepering. In de finale hielden 
de sprintersploegen de zaak bijeen en een klim van 3de categorie op 8 kilometer van het einde 
zorgde ook niet voor afscheiding. Onderweg sprokkelde Pieter Ghyllebert voldoende punten voor de 
leiderstrui in het spurtklassement, terwijl Tom Stubbe 4de werd op de Pradelles Cabardès, een klim 
van 2de categorie. Vrijdag gaat het van Narbonne naar Monts d'Olmes over 178 kilometer. Het woord
is dan aan de klimmers, met onderweg 2 stuks van 2de categorie en een aankomst bergop van 1ste 
categorie.  
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 Route du Sud rit 2: Vanheule in de aanval, Pauwels en Stubbe sterk 
bergop    (22/06/2007) 

In de Route du Sud won de Spanjaard Oscar Sevilla (Relax) vrijdag de 178,2 km lange rit met start in
Narbonne en aankomst op Les Monts d’Olmes (1600 m), een klim van eerste categorie dicht bij de 
Spaanse grens. Sevilla had meer dan een minuut voorsprong op zijn dichtste belager en neemt de 
leiderstrui over van Nazon. De ploeg zette vandaag een knappe prestatie neer. Serge Pauwels, Tom 
Stubbe en Johan Coenen eindigden respectievelijk 10de, 13de en 15de, terwijl Bart Vanheule vrijwel 
de ganse dag in de aanval reed, nog 26ste eindigde, de trui voor de tussenspurten overneemt van 
Pieter Ghyllebert, en er de prijs van ‘vriendelijkheid’ bovenop krijgt.  
 
De rit werd dus gekleurd door een lange ontsnapping. Samen met Bart trokken José Antonio Lopez 
Gil (Andalucia) en Cyril Lemoine (Credit Agricole) op pad. Het peloton keek op een gegeven ogenblik 
op tegen een achterstand van meer dan 16 minuten. De mannen van team Relax vonden dat het dan 
welletjes was en namen het peloton op sleeptouw voor een lange jacht. Verderop kregen ze daarbij 
de steun van Agritubel en Ceramica. Met de klim naar Les Monts d’Olmes in zicht waren de vluchters 
er aan. Op de klim trok Sevilla alle registers open, in het begin waren Tom Stubbe en de Fransman 
Yohann Leboulanger zijn eerste achtervolgers. De eerste kilometers van de col waren zeer zwaar, 
met stijgingspercentages tussen 12 en 13 %. De laatste 7 kilometers ging het aan 5 tot 6 %. Met 4 
man bij de eerste 26 doen we ook in het ploegenklassement een goede zaak, we staan er 3de. 

   

 

 Ster Elektrotoer, rit 3: zege voor Kiryienka (Tinkoff) 
   (22/06/2007) 

De Rus Vasil Kiryienka heeft solo de vierde rit in de Ster Elektrotoer gewonnen. De Duitser Paul 
Martens (Skil/Shimano) behoudt de leiderstrui. Na de kleine Gold Race van gisteren stond er vandaag
in eigen land een kleine LBL op het programma. De rit ging over 192 kilometer van Verviers naar La 
Gileppe. Een groep van 9 reed dik 100 km voorop en werd op 15 kilometer van het einde ingerekend. 
Nikolas Maes finishte ongeveer 15de en was daarmee onze dichtste renner. Morgen volgt nog de 
slotrit over 149 kilometer van Sittard/Geleen naar Eindhoven. (later meer) 

   

 

 Ster Elektrotoer: Eeckhout 7de in slotrit.    (23/06/2007) 

De Nederlander Sebastian Langeveld (Rabobank) werd na een gevecht voor seconden nog 
eindwinnaar van deze Ster Elektrotoer terwijl Mark Cavendish de slotrit won in een massaspurt. Er 
waren wel aanvallers en ontsnappingen maar onder meer T-Mobile en Rabobank hielden de koers 
onder controle. Niko Eeckhout werd 7de, Iljo Keisse 20ste. Nikolas Maes is op de 16de stek onze 
eerste renner in het klassement, Jelle Vanendert werd 25ste. 

   

 

 Route du Sud: Tom, ‘Jozef’ en Serge sterk, op naar 2de plaats in 
ploegenklassement    (23/06/2007) 

De 3de en zwaarste etappe in de Route du Sud was een Pyreneënrit over 155 kilometer met 4 cols 
van 1ste categorie waaronder Tour-cols als de Peyresourde en de Aspin. Na de Aspin draaiden de 
renners niet de Tourmalet op maar wel de Hourquette d'Ancizan. Nadien volgde nog een afdaling en 
een vlak stukje tot de finish.  
 
Vroeg in de rit kregen we een kopgroep maar het peloton met daarin onze klassementsrijders behield 
de controle. Op het ogenblik dat de laatst overgebleven vluchter werd gegrepen plaatste Amaël 
Moinard (Cofidis) een aanval. Hij kreeg leider Sevilla (Relax) en de Italiaan Giunti (Miche) mee. De 3 
bleven voorop tot de finish en Moinard won. Tom Stubbe, Johan 'Jozef' Coenen en Serge Pauwels 
reden een sterke rit en eindigden respectievelijk 11de, 12de en 17de. Gevolg hiervan is dat we in de 
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ploegenrangschikking opklimmen naar 2de plaats. Bart Vanheule toonde dat hij de inspanningen van 
de 2de rit goed verteerd had. Tot halfweg de Peyresourde zat hij goed in het peloton en in een 
tussenspurt sprokkelde hij nog wat extra puntjes die zijn witte trui moeten veilig stellen.  
 
Morgen wacht het peloton de vierde en laatste rit – omgedoopt tot souvenir Andrei Kivilev - over 181 
kilometer op een overwegend vlak parcours. 

   

 

 Route Du Sud: 2de in ploegenrangschikking, Vanheule wint 
sprintklassement    (25/06/2007) 

Zoals verwacht geen grondige wijzigingen meer na de slotrit in de Route du Sud. De Spanjaard Oscar 
Sevilla (Relax) werd eindwinnaar, en Tom Stubbe (11de), Serge Pauwels (12de) en Johan Coenen 
(13de) eindigden net buiten de top 10. Bart Vanheule werd eindwinnaar van het klassement voor de 
tussenspurten en in het ploegenklassement eindigen we mooi 2de. Alles samen een knappe prestatie,
vergeten we niet dat alle Franse profploegen hier aanwezig waren en heel wat van hun renners hier 
nog werkten aan hun tour-conditie. In de slotrit ging een groepje van 9 er vandoor zonder iemand 
van onze ploeg. Niemand van de vluchters betekende een bedreiging voor de klassementsrijders, en 
Frédéric Finot won. 

   

 

 Kort: De Ketele 3de in Lede – Belaey Belgisch kampioen biketrial 
   (25/06/2007) 

Kenny De Ketele eindigde 3de in de GP Frans Melckenbeeck, een regionale wedstrijd te Lede.  
Jens Renders won de koers in een spurt met vijf. Kenny Dehaes werd 11de op 52 seconden.  
 
In het Luxemburgse Ettelbruck werd Kenny Belaey Belgisch kampioen biketrial. Zijn broer Wesley 
werd 2de. 

   

 

 Chocolade Jacques reed een goed Belgisch Kampioenschap 
   (02/07/2007) 

Met 114 verschenen ze in Ronse aan de start om uit te maken wie de opvolger zou worden van Nico 
Eeckhout als Belgisch profkampioen. En het werd op alle vlakken een zware koers: er stond veel 
(tegen)wind, de omloop met 16 beklimmingen van de Nieuwe Kwaremont en de Hotondberg was 
super lastig en de laffe temperatuur speelde veel renners parten. Na 16 ronden van 15 kilometer won
Stijn Devolder solo, en Tom Boonen pakte 16 seconden later de 2de plaats in de spurt van een 
peloton van nog 20 man. Chocolade Jacques reed een goed kampioenschap, bij de 41 renners die de 
wedstrijd uit reden plaatsten we 9 man. Daarvan eindigden Johan Coenen (9de) en Nikolas Maes 
(15de) in de groep Boonen, terwijl Serge Pauwels, 23ste, even later volgde.  
 
Met 21 man aan de start mag je geen vlucht missen en onze renners roerden zich dan ook vanaf de 
eerste schermutselingen. Onder meer D’Hollander, Stubbe, Dehaes en ik vergeet zeker nog anderen 
gingen mee bij ontsnappingspogingen. Nico Eeckhout ook, maar hij verdween na een val uit koers. 
Na 25 kilometer wedstrijd raakte hij bovenop de Hotondberg een poot van de naderafsluiting. Zijn 
elleboog was zwaar gekneusd, gelukkig zijn er geen breuken.  
 
In de 3de ronde kwam dan een kopgroep van 14 tot stand. Voor ons waren Kenny De Ketele en Sven 
Renders mee. Andere renners in de vlucht waren Roesems, Van Avermaet, Vanhuffel en 
Vansummmeren (Predictor-Lotto), Van Goolen (Discovery), Hulsmans en Seeldraeyers (Quick-Step), 
Bert Scheirlinckx en Vanlandschoot (Landbouwkrediet), Omloop (Jartazi), Gardeyn (Unibet.com) en 
Wellens (Fidea). Bart Vanheule kon na een ganse ronde achtervolgen als 3de van onze ploeg 
aansluiten. De maximale voorsprong van de 15 bedroeg 5'38". De verstandhouding was niet 100%, 
maar Kenny, Sven en Bart deden hun deel van het werk. De groep raakte gaandeweg wat uitgedund 
en even was er een soloactie van Van Goolen, maar met nog 4 ronden te gaan zat de vlucht er op. 
Het werk hiervoor kwam voornamelijk van de maats van Boonen en voor onze renners in het peloton 
was dit een ideale situatie.  
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Kort daarop kregen we een aanval van Erwin Thijs (Unibet). Hij kreeg Gert Steegmans (Quick Step), 
Preben Van Hecke (Predictor-Lotto) en Iljo Keisse – vorige week nog knap 7de in Halle-Ingooigem - 
mee. De 4 reden gedurende een 12-tal km een halve minuut voor het peloton uit. De kaap van de 
200 kilometer werd intussen genomen en de spannende titelstrijd barstte helemaal los. We zagen in 
de bevoorradingszone nog een actie van een goede Jelle Vanendert en ook Johan Coenen had nog 
een reactie in huis. Serge Pauwels zat mee in de groep van Boonen en moest pas net voor de top van
de Hotondberg eraf. Steven Caethoven eindigde als 1ste van een groepje op 5’30”, goed voor de 
25ste plaats. In zijn spoor volgden Koen Barbé (26ste), Iljo Keisse (29ste), Tom Stubbe (35ste), Jelle
Vanendert (37ste) en Glenn D’Hollander (41ste). 
 
(Binnenkort foto's beschikbaar) 

   

 

 Kort: Pauwels - Renders (Sven en Jens) - Veuchelen – Pistiers - 
Hovelijnck    (02/07/2007) 

Serge Pauwels – in maart en april lichamelijk niet 100% - is er helemaal bovenop en kende een 
goede voorbereiding op het BK. In juni combineerde hij de competitie nochtans met zijn laatste 
examens voor bachelor in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. 
Hij geniet daar een statuut als topsporter, zijn lesrooster wordt aangepast aan de koers. De examens 
zijn net als het BK en de Route du Sud goed verlopen, en de ogen zijn nu gericht op de komende 
rittenwedstrijden, te beginnen bij de Ronde van Oostenrijk. 
 
Sven Renders zat in de kopgroep en reed een knap BK. Een tijdje nadat de vluchters waren ingelopen
verdween hij – werk gedaan - uit de wedstrijd. Meteen vernam hij het goede nieuws dat zijn 
tweelingbroer Jens, vorig jaar nog prof bij onze ploeg, in Italië wereldkampioen werd bij de … 
brandweermannen. Jens moest omwille van een hardnekkige blessure – hij sukkelt al sinds 2002 met 
een vernauwing in de ader van de linkerlies - een stapje terug zetten. In ééndagswedstrijden kan hij 
nog steeds zijn mannetje staan. Hij is al een hele tijd sterk op dreef bij de eliterenners zonder 
contract en won onlangs nog een profkoers in Lede.  
 
Frederik Veuchelen komt net terug uit ziekte en had als voorbereiding op het BK sinds begin mei 
enkel de regionale wedstrijden van Lede en Ruddervoorde en Halle-Ingooigem in de benen. Dat is 
heel wat minder dan de vele ploegmaats die rittenwedstrijden reden zoals recent nog de Ster 
Elektrotoer en de Route du Sud. In Ronse ging Frederik in de buik van het peloton 160 mee, toch 
goed op dit lastige parcours. Quick Step hield het tempo immers strak, ze verloren nooit voeling met 
de kopgroep.  
 
Onze pistiers namen de nodige rust na het piste-WK in Mallorca. Pas een dikke maand geleden 
hebben zij de competitie hervat. Iljo Keisse reed intussen al enkele keren in de prijzen en Kenny De 
Ketele zat in het BK mee in de vlucht van de dag. Dimitri Defauw sukkelt nog wat met een blessure 
aan de rug, nog steeds een gevolg van een valpartij in de zesdaagse van Hasselt begin februari. 
Regelmatig moet hij nog om een inspuiting gaan.  
 
Intussen werd de planning en revalidatie voor Kurt Hovelijnck wat bijgesteld. Hij is al meer dan een 
maand terug aan het trainen maar heeft nog te weinig spiervolume om te koersen. Meer hierover op 
http://www.kurthovelijnck.be/. 

   

 

 GP Gerrie Knetemann: mooie ereplaatsen voor Veuchelen en Dehaes 
   (05/07/2007) 

Olivier Kaisen won woensdag in en rond het Nederlandse Oosterbeek solo de GP Gerrie Knetemann. 
De Waal van Predictor-Lotto reed in de slotronde weg uit een kopgroep van 20. Voor onze ploeg 
zorgden Frederik Veuchelen – wat een opsteker – en Kenny Dehaes voor mooie ereplaatsen.  
 
Vier Predictors (Kaisen, Van Avermaet, Dockx & Steurs) zaten er in de kopgroep van 20 die in 2 
fasen tot stand kwam. Iljo Keisse probeerde verderop ook nog de sprong naar die groep te maken 
maar de kloof van 1 minuut was er teveel aan. Eerder in de koers was Iljo al meegeweest in een 
kopgroep van 12. Bij de 20 koplopers hadden we dus Frederik en Kenny mee. Ook aan boord waren 
kersvers Nederlands kampioen Koos Moerenhout (Rabobank) en de Nederlander Kenny van Hummel 
van Skil-Shimano. Op ongeveer 10 kilometer van het eind kregen we de aanval van Kaisen. Verderop 
ging Van Hummel nog in de tegenaanval en Frederik ging mee, goed voor zijn 3de plaats. Die uitslag 
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is met het oog op zijn deelname aan de Ronde van Oostenrijk alvast een flinke opsteker. Frederik 
komt terug uit ziekte en heeft sinds Luik-Bastenaken-Luik enkel 2 regionale wedstrijden, Halle-
Ingooigem en het BK in de benen. Ook heel knap was de prestatie van Kenny. In de spurt voor de 
4de plaats liet hij Van Avermaet achter zich.  
 
De GP Gerrie Knetemann was een korte maar zware koers met gedurende 90% van de tijd regen. Op 
de talrijke stroken met betonklinkers en met veel drempels en versmallingen was het vrij glibberig en
gevaarlijk. Het peloton brak door nogal wat valpartijen dikwijls in stukken en het was dan ook de 
boodschap om van bij de start goed vooraan te zitten. Pech was er voor Kenny Lisabeth die in deze 
omstandigheden door materiaalpech zijn plaats vooraan niet meer kon innemen. 

   

 

 Onderscheiding voor Serge Pauwels (update) – criterium Sint-
Niklaas    (08/07/2007) 

We schreven vorige week nog hoe Serge Pauwels in juni competitie combineerde met zijn laatste 
examens aan de Universiteit Antwerpen. Intussen kregen we daar goed nieuws over: Serge behaalde 
met onderscheiding zijn bachelordiploma in de toegepaste economische wetenschappen. ‘Ik ben daar 
natuurlijk heel blij om, vooral omdat er nu toch een grote last van mijn schouders valt.’, aldus Serge. 
‘Tenslotte is het toch wel uniek dat deze ploeg aan (universiteit)studenten de kans geeft om de 
combinatie met topsport mogelijk te maken’, zo ging hij verder. Het bachelordiploma dat Serge 
behaalde omvat de eerste 3 van 4 jaar en geldt voor het leven. Het vierde en laatste (thesis)jaar 
voor het Masterdiploma kan veel later behaald worden en dat is een groot voordeel voor Serge. Hij 
kan nu een tijdje alles op de koers zetten of eventueel toch in de wintermaanden nog naar de univ 
gaan en een aantal examens afleggen. Alles zal er een beetje vanaf hangen hoe mijn wielercarrière 
de komende maanden evolueert, maar feit is wel dat ik die nu voor het eerst in mijn leven écht 
voorrang kan geven, aldus Serge. Van iedereen uit de ploeg heeft hij uiteraard een dikke proficiat, 
chapeau !! 
 
Kersvers Belgisch kampioen Stijn Devolder won vrijdag een criterium in Sint-Niklaas. Niko Eeckhout 
(4de), Steven Caethoven (8ste) en Glenn D’Hollander (10de) zorgden voor de ereplaatsen. 

   

 

 Ronde van Oostenrijk: Caethoven 8ste in rit 1    (08/07/2007) 

De 39-jarige Italiaan Fabio Baldato (Lampre) won de eerste rit van de Ronde van Oostenrijk in een 
massaspurt en is uiteraard ook leider in het klassement. De rit ging over 131 kilometer en na 23 
kilometer wedstrijd gingen Jürgen Van de Walle (Quick Step) en de Italiaan Morris Possoni (Lampre) 
er vandoor. Net daarvoor was er nog een 2de plaats van Tom Stubbe bij een tussenspurt. Honderd 
kilometer verder werden de 2 gegrepen. Steven Caethoven eindigde 8ste, al onze andere renners 
eindigden in het peloton. De 2de rit, maandag, gaat over 198 kilometer van Mayrhofen naar Salzburg 
waar het WK vorig jaar eindigde. 

   

 

 Barbé 2de in Strombeek, Belaey 2de in EK biketrial    (09/07/2007) 

De Brit Hamish Haynes (Cyclingnews) won afgelopen weekend de memorial Thijssen te Strombeek. 
De Brit was de snelste van een kopgroep van 8, Koen Barbé werd 2de. Met 95 verschenen ze aan de 
start voor 16 lastige ronden van iets meer dan 10 kilometer. Een eerste ontsnapping met Steve 
Schets erbij werd in de 3de ronde teniet gedaan. Daarop kwam er een kopgroep van 13 met voor ons
Koen Barbé. In de finale viel de kopgroep uiteen. 
 
Kenny Belaey werd afgelopen weekend 2de in het Europese kampioenschap biketrial dat doorging in 
het Poolse Lipca. De Fransman Vincent Hermance won met het kleinst mogelijke verschil. Beiden 
beëindigden de finale met 3 strafpunten, waardoor hun uitslag in de halve finale doorslaggevend was.
Daar was Hermance beter dan Kenny. 
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 Oostenrijk: ereplaatsen voor De Schrooder en 
Ghyllebert    (09/07/2007) 

Gerald Ciolek (T-Mobile) heeft wat met Salzburg. Vorig jaar werd hij er wereldkampioen bij de 
beloften en vandaag won hij er in de sprint de tweede rit van de Ronde van Oostenrijk. De jonge 
Duitse spurter wordt ook leider in het algemeen klassement. Benny De Schrooder (5de) en Pieter 
Ghyllebert (6de) zorgden voor de ereplaatsen. Morgen is het aan de klimmers, de finish ligt na 185 
kilometer op de Kitzbüheler Horn. 

   

 

 Ronde van Oostenrijk: Eerste zware bergrit – Kan morgen de 
Grossglockner beklommen worden?    (10/07/2007) 

Vandaag stond in de Ronde van Oostenrijk (2.HC) de eerste van twee zware bergritten op het 
programma. Thuisrijder Thomas Rohregger (Team Elk Haus Simplon) reed op zijn lievelingsklim solo 
naar winst. De slotklim – geklasseerd buiten categorie - was 8 kilometer lang en kende 
stijgingspercentages tot 18%. In deze rit die ook al over twee cols van derde categorie trok, eindigde 
Tom Stubbe mooi 20ste op 4min54 van de winnaar. Hij neemt zo ook de 20ste stek in in het 
algemeen klassement. Jelle Vanendert bleef niet ver achter Stubbe met een 28ste plaats op 6min14. 
Benny De Schrooder eindigde op plaats 34 op 6min40, Serge Pauwels werd 45ste op 8min11. 
 
Morgen staat de koninginnerit van deze Ronde van Oostenrijk op het programma. De renners moeten 
over twee cols van derde, twee cols van tweede en één col buiten categorie. De etappe gaat richting 
Oost-Tirol en traditiegetrouw zou onder andere de Grossglockner overwonnen worden. Vanavond 
weet men nog niet zeker of dat überhaupt wel mogelijk zal zijn. De weersomstandigheden zitten 
voorlopig niet mee. Er wordt ook voor morgen sneeuw verwacht. Van Walter Planckaert weten we dat
er mogelijk enkele uren zal gewacht worden op beter weer om alsnog de befaamde berg over te 
kunnen rijden. Men verwacht immers betere temperaturen later op de dag.  
 
De beslissing over het definitieve traject van de etappe valt in elk geval pas morgen net voor de 
wedstrijd. 

   

 

 Chocolade Jacques stopt eind dit jaar met sponsoring wielerploeg 
   (11/07/2007) 

Vandaag hebben de verantwoordelijken van Chocolade Jacques ons op de hoogte gebracht van hun 
beslissing om hun sponsorcontract met de Professionele Continentale wielerploeg “Chocolade Jacques 
– Topsport Vlaanderen” niet te verlengen. De huidige sponsorovereenkomst loopt af op 31 december 
2007. Wij betreuren uiteraard deze beslissing, maar wensen hen langs deze weg formeel te bedanken
voor hun steun aan onze ploeg tijdens de afgelopen jaren. Mede dankzij hun inbreng hebben wij de 
ploeg op het huidige niveau - met de bijhorende uitstraling - kunnen brengen. 
 
Het bestuur van de VZW Wielerclub Eddy Merckxvrienden, als financieel verantwoordelijke van de 
ploeg, zal zich vanaf nu volop concentreren op het aantrekken van één of meerdere nieuwe sponsors.
Hoewel het huidige klimaat momenteel niet optimaal is om de zoektocht naar nieuwe sponsors aan te 
vatten, menen wij over voldoende troeven te beschikken om potentiële sponsors van wielerploegen 
te overtuigen om in ons project te investeren. 
 
Dankzij het blijvende vertrouwen en engagement van onze hoofdsponsor “Topsport Vlaanderen”, 
Fietsen Eddy Merckx en de andere huidige partners van de ploeg, kunnen wij echter nu al bevestigen 
dat onze ploeg volgend jaar als Professionele Continentale ploeg zal blijven bestaan, trouw aan zijn 
missie om jonge talentvolle renners de kans te bieden om op een perfecte manier de stap naar de 
profs te zetten. Dit neemt niet weg dat het al dan niet kunnen vervangen van een hoofdpartner 
bepaalde (financiële) consequenties kan inhouden, maar nogmaals : wij blijven met vertrouwen naar 
de toekomst kijken. 
 
Christophe Sercu 
Team Manager 
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 Ronde van Oostenrijk: Loodzware 
koninginnerit gereden    (11/07/2007) 

De Grossglockner is beklommen. Serge Pauwels en Johan Coenen trokken in de aanval in de 
zwaarste etappe van de Ronde van Oostenrijk. Net voor de start kwam de melding dat de 
temperatuur op de Alpentoppen positief zou blijven. De rit werd dan ook niet ingekort, de volledige 
186,4 kilometer werden verreden. 
 
Johan Coenen trok al snel in de aanval samen met 15 anderen. Wanneer deze vlucht gegrepen werd, 
was ook Serge Pauwels alert waarop hij samen met Johan Coenen in een kopgroep van 23 zijn kans 
waagde. De poging droeg niet ver. Het was een kopgroep van 7 die de klim naar de hoogte van de 
Grossglockner zou aansnijden. Onder hen voor ons nog steeds Serge Pauwels. Na de top groeide de 
kopgroep weer aan tot 23 man en kon ook Johan Coenen opnieuw aansluiten. 
 
Ritwinst was er voor Bjorn Leukemans (Predictor Lotto) vandaag. Johan Coenen eindigde op de 25ste 
plaats. Serge Pauwels werd 42ste en Tom Stubbe 46ste. Ze konden alledrie het verlies beperken en 
staan in het algemeen klassement rond de dertigste plaats. 
 
Toch nog even vermelden dat er bovenop de Grossglockner – op een hoogte van 2.508 meter - langs 
de kanten van de weg nog steeds zo’n 30cm sneeuw lag. De baan was vrijgemaakt, maar het was 
koud en vochtig en dat op één van de moeilijkste cols uit de streek. We kunnen dus wel spreken van 
loodzware koersomstandigheden vandaag. 

   

 

 Ronde van Oostenrijk: Stubbe hele dag in de aanval 
   (12/07/2007) 

205km. De langste rit in de Ronde van Oostenrijk werd de renners vandaag voor de wielen 
geschoven. Tom Stubbe koos voor de aanval. Hij reed samen met zes collega’s zowat de volledige 
etappe op kop. De ontsnapping kwam tot stand in de afdaling na een eerste klim van derde 
categorie. De voorsprong bedroeg al snel meer dan 3 minuten. 
 
De ritzege was voor Gianni Meersman (Discovery Channel). Stubbe eindigde verdienstelijk 4de. In 
het peloton - dat uiteindelijk op 8min47 strandde - sleepte Pieter Ghyllebert nog een 11de plek in de 
rituitslag uit de brand. Tom Stubbe glipt na vandaag opnieuw de top twintig van het algemeen 
klassement binnen. Hij staat nu op de 18de plaats. 

   

 

 Ronde van Oostenrijk: Op naar het slotweekend    (13/07/2007) 

Een rit van 194km over een licht geaccidenteerd parcours zorgde voor nog wat afscheiding in de 
Ronde van Oostenrijk vandaag. Johan Coenen en Tom Stubbe konden zich vooraan handhaven. In de 
sprint voor de eerste plaats eindigde Coenen 11de. Stubbe werd 25ste en behoudt zijn 18de plek in 
het algemeen klassement. Ritwinnaar vandaag was Gerrit Glomser (Volksbank). 
 
Nog twee dagen en deze 59ste Ronde van Oostenrijk zit erop. Morgen – zaterdag – wordt een 
individuele tijdrit over 24,5km gereden. Daags nadien staat een vlakke etappe van 129km op het 
programma. Meer nieuws volgt zondag. 

   

 

 Ronde van Oostenrijk: De Schrooder 5de in slotrit    (15/07/2007) 

De laatste etappe van de Ronde van Oostenrijk eindigde vandaag op een massasprint. Gerald Ciolek 
(T Mobile) was daarin de snelste. Benny De Schrooder eindigde op de 5de plaats.  
 
Gisteren was Tom Stubbe na een goede tijdrit opgeschoven naar de 16de plaats van het algemeen 
klassement. Die plek kon hij vandaag probleemloos vasthouden. Stijn Devolder (Discovery Channel) 
won gisteren de tijdrit en nam ook de gele leiderstrui. Hij wint dan ook vandaag deze editie van de 
Ronde van Oostenrijk. 
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 Goud en brons voor Kenny De Ketele op EK -23 !!    (15/07/2007) 

Renners onder de 23 jaar betwistten de voorbije dagen de Europese kampioenschappen op de baan 
in Cottbus, Duitsland. Onze ploeg werd er vertegenwoordigd door Kenny De Ketele en hij deed het 
ronduit schitterend. Vandaag nog behaalde hij goud op de Puntenkoers. 
 
Kenny totaliseerde in de finale 66 punten en bleef zo de tweede, de Nederlander Pim Ligthart met 5 
punten voor. De derde, de Rus Nikolay Trusov, eindigde met 40 punten al op ruime afstand. 
 
De Ketele was vrijdag al uitstekend begonnen. Samen met Dominique Cornu, Jonathan Dufrasne en 
Tim Mertens eindigde hij immers knap derde na Groot-Brittannië en Rusland in de 
Ploegenachtervolging. Hun tijd: 4:17,87. Brons dus voor België en meteen de eerste medaille voor 
Kenny. 
 
Gisteren voegde hij hier nog een mooie vijfde plaats in de Scratch aan toe en vandaag volgde de 
gouden medaille op de individuele Puntenkoers. Een geslaagd EK dus voor Kenny De Ketele! 

   

 

 Ereplaatsen in regionale wedstrijden    (16/07/2007) 

Twee keer een 3de plaats, dat is het bilan na de regionale wedstrijden van Boekhoute (gisteren) en 
Dentergem (vandaag).  
 
Bart Vanheule stond gisteren als 3de mee op het podium met winnaar Geert Omloop (Jartazi) na een 
wedstrijd met een pak veranderende situaties onderweg. Uiteindelijk strandde Bart op de 3de plek in 
de sprint van een kopgroep van vijf man die overgebleven was uit een groep van acht in de finale. Bij
die acht was ook Dimitri De Fauw. 
 
Vandaag was het Kenny Lisabeth die de derde plaats pakte, na winnaar Gorik Gardyn (Unibet.com) 
en Frédéric Amorison (Landbouwkrediet). Bart Vanheule – gisteren derde geëindigd – zat nog 
vooraan in de kopgroep tot diep in de finale net als Niko Eeckhout. 

   

 

 Ninove: Omloop wint, Eeckhout & Dehaes top 10    (20/07/2007) 

Geert Omloop (Jartazi) won in een sprint met vijf de regionale wedstrijd in Ninove. Greg Van 
Avermaet (Prédictor Lotto) en Frédéric Amorison eindigden op de dichtste ereplaatsen. De 5 bleven 
waren vooraan overgebleven uit een groep van 20 die in 2 fasen tot stand kwam.  
Met Niko Eeckhout (6de), Kenny Dehaes (10de), Kenny Lisabeth (11de) en Koen Barbé (13de) 
hadden we vier man mee. Aan het eind van de wedstrijd werd ook de Oost-Vlaamse proftitel 
uitgereikt. Die trui ging naar Van Avermaet, naast hem stonden Kenny Lisabeth en Koen Barbé op 
het podium. Vroeg in de wedstrijd was Van Avermaet ook betrokken in een vlucht met Evert Verbist. 
Zij reden gedurende 2 ronden op kop. 

   

 

 Westrozebeke: Van Avermaet wint, ereplaatsen voor Niko, Steven 
en Koen    (24/07/2007) 

Greg Van Avermaet (Predictor - Lotto) won maandag de regionale wedstrijd in Westrozebeke. In een 
spurt met 2 versloeg hij Gianni Meersman (Discovery). In de spurt om de 3de plaats haalde Niko 
Eeckhout het van Gorik Gardeyn en Sjef De Wilde. Nog wat later werd Steven Caethoven 6de en 
Koen Barbé 9de. Nikolas Maes eindigde 15de.  
 
Om 14 uur trok het peloton zich op gang voor 157 kilometer in de wind en regen. Toch werd er 
meteen hard gekoerst en vrij snel kregen we een kopgroep van 17. Daarbij vertegenwoordigers van 
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de belangrijkste ploegen en niemand uit het peloton kon nog terugkeren. Voor onze ploeg zaten Niko,
Steven, Koen en Nikolas Maes vooraan. Gaandeweg werd de kopgroep tot elf renners uitgedund en 
finaal kregen we op kop Van Avermaet, Meersman, Eeckhout, Gardeyn, en De Wilde. In de slotronde 
viel dan ook die groep nog uiteen. 

   

 

 Sachsen-Tour: Greipel wint rit 1    (26/07/2007) 

De 25-jarige Duitser André Greipel (T-Mobile) won gisteren in een massaspurt de eerste rit Sachsen-
Tour. Hij liet zijn landgenoot Steffen Radochla (Wiesenhof) en de Argentijn Juan José Haedo (CSC) 
achter zich. Kenny Dehaes zat goed geplaatst voor de spurt maar raakte door een put in de weg en 
een overslaande ketting uit balans. Kenny Lisabeth eindigde op de 14de plaats.  
 
Vroeg in de wedstrijd was er een korte ontsnapping met Kenny Dehaes en later raakte Evert Verbist 
alleen voorop. Evert pakte de eerste bergprijs maar alleen doorzetten had, omwille van de stevige 
tegenwind, geen zin. We kregen nog een ontsnapping van een groep van 4 maar zij werden in het 
zicht van de finish gegrepen. 

   

 

 Sachsen-Tour: Greipel opnieuw, ploeg schitterend    (26/07/2007) 

André Greipel (T-Mobile) won na de openingsrit ook de tweede rit in de Ronde van Saksen. Nu was 
hij de snelste van een man of 50 die vooruit bleven na een pittige finale. De laatste 50 kilometers 
waren vrij lastig met verschillende beklimmingen tot 3 kilometer lang. Dat leidde tot 3 ontsnappingen 
met voor ons Serge Pauwels (2 keer) en Tom Stubbe (1 keer) mee. Een groepje van 5 met Serge 
werd slechts op 1,5 kilometer van de finish gegrepen. Naast Serge zaten toen ook de Deen Sörensen 
en de Amerikaan Julich mee voorop. De ploeg deed het schitterend en aan de finish waren er 
ereplaatsen voor Pieter Ghyllebert (4de) en Benny De Schrooder (5de). 

   

 

 Internatie Reningelst: Iljo maakt het af in sprint met 5 
   (26/07/2007) 

Iljo Keisse won vandaag de Internatie Reningelst, een koers van categorie 2 in de Europese 
continentale UCI Klasse over 180 kilometer, verdeeld over 11 ronden. Het was zeker geen makkelijke 
wedstrijd, er stond veel wind en het was nogal draaien en keren op soms smalle wegen. Iets voor 
half koers kregen we een kopgroep van 19 met voor onze ploeg Steven Caethoven en Iljo Keisse 
mee. Snel moesten er 2 renners af en op anderhalve ronde van het eind kregen we de gebruikelijke 
demarrages. Iljo raakte zo voorop met 4 medevluchters, o.a. Capelle (Landbouwkrediet), Blanchy 
(Babes Only) en Omloop (Jartazi). Ook hier de nodige aanvalspogingen, waaronder 3 van Iljo, maar 
niemand raakte weg. Sportdirecteur Walter Planckaert vroeg Iljo dan om zich koest te houden, hij 
had vertrouwen in de sprint van onze pistier. Terecht, want Iljo maakte het af en boekte zo na Aalter 
en Mere in 2005 zijn 3de zege bij de profs op de weg.  
 
Walter Planckaert blikte ook even vooruit op de komende wedstrijden. Het heeft wat geduurd maar er
komen zeker nog mooie zeges, om te beginnen gaan we voor een rit in de Tour de Wallonie. Die 
rittenwedstrijd start overmorgen en is dit jaar bijzonder lastig. We gaan er ook voor een mooi 
klassement. 

   

 

 Ronde van Wallonië: rit 1 voor Pasamontes    (29/07/2007) 

De Spanjaard Luis Pasamontes (Unibet.com) won zaterdag in een spurt met 2 de eerste rit in de 
Ronde van Wallonië en is meteen ook leider in het klassement. De eerste rit ging over 143,5 
kilometer van Haccourt naar Welkenraedt. Wouter Weylandt (Quick Step) won 27 seconden later de 
spurt van het peloton voor de derde plaats. De 2 koplopers bleven over van een groepje van 4 dat 

pagina 40 van 65Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen 2007

4/02/2008http://www.topsport-vlaanderen.be/nl/news2007.php



ontsnapte na 27 kilometer. De rittenwedstrijd noemde tot vorig jaar de Ronde van het Waalse 
Gewest. Nikolas Maes, 16de, was onze best geplaatste man. 

   

 

 Sachsen-Tour: Pauwels mee in rit 3, Vanheule straf in tijdrit 
   (29/07/2007) 

In de 3de rit van de Sachsen-Tour kregen we een dubbelslag van het T-Mobile Team. De Duitsers 
hadden 4 man mee in een groep van 29 en pakten met Eric Baumann en Thomas Ziegler de eerste 2 
plaatsen. Een andere Duitser, Björn Schröder van Team Milram, was ook mee, pakte alle 
tussenspurten en kwam aan de leiding van het klassement. Voor ons was Serge Pauwels mee, hij 
werd 16de in de rit. Het peloton eindigde op net geen 26 minuten.  
 
De vierde rit was een individuele tijdrit over 37,2 kilometer. De zege was voor de Nederlander Joost 
Posthuma (Rabobank) voor Bobby Julich (Team CSC) en Michael Schär (Astana) en dan volgde Bart 
Vanheule als 4de op slechts 50 seconden van de winnaar. Om het met de woorden van een trouwe 
supporter van de ploeg te zeggen: met zulk een deelnemersveld, super straf gedaan van Bart! In het 
algemeen klassement staat Serge Pauwels momenteel 18de op 3'30" van leider Posthuma. Zondag 
volgt nog de slotrit, Dresden – Dresden over 157 kilometer met nog heel wat klimwerk. 

   

 

 Ronde van Wallonië: valpartij met Steven Caethoven 
   (30/07/2007) 

Greg van Avermaet (Predictor – Lotto) won zondag in een massaspurt de tweede rit in de Ronde van 
Wallonië. De Zwitser Aurélien Clerc (Bouygues Telecom) en Wouter Weylandt (Quick Step) eindigden 
op de 2de en 3de plaats. De rit ging van Saint-Georges-sur-Meuse naar Perwez over 156,9 kilometer.
Een vlucht van 4 renners werd op ongeveer 15 kilometer van het einde gegrepen. Nikolas Maes 
eindigde 6de en komt op de 9de stek in het klassement. Koen Barbé staat daar voorlopig 6de. Kort 
na het ingaan van de laatste kilometer was er nog een valpartij, waarbij Steven Caethoven betrokken
raakte. Hij hield er schaarwonden aan over en kan normaal gezien verder. Toch wel pech voor Steven
want in de eerste rit hield een lekke band op 5 kilometer van het einde hem al uit de sprint. 

   

 

 Ereplaatsen in Sachsen-Tour – Heynderickx over tijdrit Vanheule 
   (30/07/2007) 

Joost Posthuma (Rabobank) is eindwinnaar geworden van de Sachsen-Tour. De Nederlander die zijn 
rentree maakte na een lange revalidatie - in het voorjaar werd hij aangereden door een auto tijdens 
een trainingsrit – werd in de slotrit niet meer bedreigd. Er was wel een ontsnapping van 10 man met 
Tom Stubbe maar één van die leiders stond op slechts 3 minuten van Posthuma en zijn ploegmaats 
controleerden in het peloton. Tom pakte op verschillende van die hellingen de bergprijs. Op 60 
kilometer van het einde bleven vooraan nog 4 man over en met een voorsprong van ongeveer 1,5 
minuut begonnen zij aan 3 plaatselijke ronden van 7,5 kilometer. De lokale ronde met tramsporen in 
het wegdek, kasseien en verhogingen was door de regen bijzonder gevaarlijk. Er werd daarom 
besloten om het eindklassement al op te maken voor de drie ronden. T-Mobile-renner Stephan 
Schreck pakte de zege. Pieter Ghyllebert (5de), Kenny Dehaes (7de) en Kenny Lisabeth (10de) 
pakten nog ereplaatsen.  
 
Sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx blikte nog even terug op de 4de plaats van Bart Vanheule in 
de tijdrit van zaterdag: "voor mij is dit één van dè prestaties van het jaar in onze ploeg. Over zulk 
een lange afstand – 37,5 km. – deed Bart het zeer sterk. Voor hem was Pedro Horrillo van Rabobank 
gestart. De Spanjaard ging er vol voor, om zo zijn bevindingen van het parcours met kopman 
Posthuma te delen. Ze verschoten daar dan ook toen Bart hen voorbij ging. Toen de laatste 10 
renners nog moesten binnen komen stond Bart nog steeds met de sterkste tijd." 
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 Rit 3 Ronde van Wallonië: Nikolas Maes 6de 
   (30/07/2007) 

De 3de rit van de Ronde van Wallonië ging over een afstand van 219,1 kilometer van Chièvres naar 
Thuin en werd gewonnen door de Italiaan Giuseppe Palumbo (Acqua & Sapone). De rit was de 
langste van de 5 maar op een relatief vlak parcours zeker niet de moeilijkste. Vlak aan de finish was 
er wel de Muur van Thuin, een pittige klim van 500 meter lang met stijgingspercentages tot 15%. De 
Italiaan was de sterkste van het pak en de Spanjaard Luis Pasamontes (Unibet.com) blijft leider. 
Nikolas Maes eindigde opnieuw 6de, sterk op deze aankomst, en komt in het klassement nu op de 
8ste plaats op 46 seconden van de leider. Net als in de 2de rit kregen we een ontsnapping van 4 
man. De vluchters hadden een maximale voorsprong van 7'37" en werden pas gegrepen diep in de 
finale bij het begin van de Muur. Morgen volgt de koninginnenrit van Sambreville naar Jemelle over 
211 kilometer met maar liefst 9 beklimmingen. 

   

 

 Ronde van Wallonië: Johan Coenen 6de in eindstand 
   (03/08/2007) 

De laatste 2 ritten in de Ronde van Wallonië waren bepalend voor het eindklassement. Johan Coenen 
reed een sterke koninginnenrit en wist op de slotdag nog een plaatsje op te schuiven in het 
klassement, goed voor een 6de plaats. De Sloveen Borut Bozic (team LPR) werd eindwinnaar.  
 
De zege in de 211 kilometer lange koninginnenrit van Sambreville naar Jemelle ging naar Rémi 
Pauriol. De Fansman van Credit Agricole zat mee in een ruime kopgroep van 14 met daarbij ook 
Steven Caethoven. Onderweg waren er 9 hellingen, de meeste daarvan lagen in de laatste 100 
kilometer. Op dat ogenblik hadden de vluchters al een voorsprong van meer dan 8 minuten. Het 
peloton werd op ruime achterstand gereden maar in de bergzone trok nog een groepje van 8 man 
met Johan Coenen in de achtervolging. Johan eindigde als eerste van hen, hij werd 8ste in de rit op 
1’50” van de winnaar. De oorspronkelijke kopgroep was in de finale nog uiteen gevallen. Steven 
eindigde 14de op 3’07”.  
 
In de slotrit kregen we nog een ontsnapping van 11 die geen gevaar vormde voor het klassement. De
ploeg van leider Bozic controleerde in het peloton en de Deen Las Bak (team CSC) won de rit.  
 
De prestatie van de ploeg in deze zware rittenwedstrijd was ok, aldus sportdirecteur Planckaert. Op 
het einde begonnen de inspanningen te wegen op enkele van onze jonge renners, maar we pakken 
ereplaatsen in ritten en in het klassement, en in het ploegenklassement zijn we toch 6de en laten we 
4 protour ploegen achter ons. 

   

 

 Ronde van Denemarken: Kenny Lisabeth 9de in 2de rit 
   (03/08/2007) 

Tweemaal het gekende scenario in de Ronde van Denemarken tot nu toe: vluchters die gegrepen 
worden in de finale. Toch lieten de sprintersploegen een steekje vallen in de 2de rit zodat een 
groepje van 6 licht afgescheiden sprintte voor de zege. Matti Breschel (Team CSC) won en Kenny 
Lisabeth werd mooi 9de. De eerste rit werd gewonnen door Francesco Chicchi (Liquigas). Evert 
Verbist eindigde respectievelijk 12de en 13de. 

   

 

 Schets op dreef in Italiaanse pistemeetings    (08/08/2007) 

In het kader van de Giro d'Italia op de piste knokte Gooikenaar Steve Schets zich in de ploegkoers 2 
maal naar het podium. Aan de zijde van Ingmar Depoortere behaalde hij een tweede en derde plaats,
ze lieten onder meer Villa-Marvulli achter zich. De meetings gingen door in Pescantina en Dalmine, 
Steve reed er ook achter de derny's en de puntenkoers. 
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 Kort: Ronde van Denemarken – Bochum    (08/08/2007) 

In het eindklassement van de Ronde van Denemarken werd Bart Vanheule onze best geplaatste 
renner. Bart eindigde 19de en legde de basis daarvoor in de korte tijdrit waarin hij 16de eindigde op 
20 seconden van de winnaar. Na specialist Bert Roesems was Bart eerste Belg. In de 4de rit was er 
nog een ereplaats voor Niko Eeckhout.  
 
In de Sparkassen Giro Bochum, een 1-dagswedstrijd in Duitsland, ging de zege naar Andy Cappelle 
(Landbouwkrediet), voor de Nederlander Tom Stamsnijder en de Duitser Bert Grabsch. Op een 
plaatselijk parcours met drie klimmetjes kregen we een kopgroep van 23 renners. Johan Coenen 
eindigde 23ste op 3'30". 

   

 

 Tom Stubbe stroomt door naar de Pro Tour    (10/08/2007) 

Net als Frederik Willems en Maarten Wijnants vorig jaar is ook nu al één renner zeker van een 
overstap naar een Pro Tour team. Tom Stubbe tekende een contract voor 2008 bij Française des 
Jeux, de ploeg van manager Marc Madiot. Tom eindigde vorig jaar erg knap derde in de eindstand 
van de Toekomstronde en liet ook dit jaar al geregeld staaltjes zien van zijn kunnen, o.a. in een 
lange ontsnapping in de Amstel Gold Race. Het is en blijft een doelstelling van de ploeg om jonge 
renners te laten groeien. Het doorstromen van een renner als Tom Stubbe past dan ook volledig in 
dit plaatje. 

   

 

 Heroptreden van Kurt Hovelijnck in Heusden    (14/08/2007) 

Vandaag stond met de profkoers van Heusden de eerste wedstrijd op het programma voor Kurt 
Hovelijnck na zijn val in Parijs-Roubaix eerder dit jaar. Kurt onderging een operatie aan de knie en 
vocht zich een weg terug. Het werd een lange revalidatie. De trainingen werden opgedreven, maar 
het is dan toch nog altijd afwachten hoe het in een wedstrijd uitdraait. Vandaag kon Kurt de 168 km 
in elk geval volledig uitrijden. Een mooi resultaat voor de heroptredende Hovelijnck die nu zal 
afwachten hoe de knie reageert op deze inspanningen. Hij is in elk geval gemotiveerd om wat hem 
nog rest van het wielerseizoen aan te snijden. 
 
De wedstrijd werd gewonnen door Wouter Weylandt (Quickstep Innergetic). Hij haalde het in de spurt
van een groepje van een 8-tal renners dat gevormd was op 4 ronden van het einde. Dimitri De Fauw 
probeerde eerst met twee metgezellen en daarna alleen nog tot bij deze kopgroep te komen maar 
strandde op een 100-tal meter. 

   

 

 BK Tijdrijden: Bart Vanheule eindigt mooi zesde    (15/08/2007) 

45 kilometer strijden tegen de klok, meer bepaald 2 keer 22,5 kilometer over een bochtrijk parcours 
in de wind en met een stortbui tijdens de wedstrijd van de profs er bovenop, dat was de opdracht 
voor de deelnemers aan het BK Tijdrijden vandaag. Bart Vanheule eindigde daarin mooi zesde op 
2min29sec van winnaar Leif Hoste (Predictor Lotto). Belangrijk zijn ook de verschillen tussen Bart en 
de andere jonge renners.  
 
Aan tijdritspecialisten als Cornu, Rosseler en Vandenbroeck moest Vanheule vandaag respectievelijk 
15, 20 en 36 seconden prijsgeven. "Over een afstand van 45 kilometer gezien is dat niet veel," aldus 
Walter Planckaert. "Positief is ook dat Bart vorderingen blijft maken in het chronowerk. Hij was goed 
voorbereid, de conditie is goed en het resultaat mag er zeker zijn." 
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 Burgos: Zwaar klimwerk in de koninginnerit, 
Pauwels en Vanendert delen goed in 
   (15/08/2007) 

De renners moesten in Burgos vandaag over drie cols van derde en één col van eerste categorie. De 
aankomststreep was getrokken op een col buiten categorie. Deze rit is dan ook niet voor niets de 
koninginnerit van deze Vuelta a Burgos. Op de slotklim haalde de ploeg van Alessandro Valverde alles
uit de kast om de vroege vluchters terug te grijpen. Het peloton viel al snel in stukken uiteen. Het 
was Mauricio Soler (winnaar van de bergtrui in de jongste Ronde van Frankrijk) die met de ritzege en 
de leidersplaats in het algemeen klassement aan de haal ging. 
 
Serge Pauwels en Jelle Vanendert reden een verstandige en sterke wedstrijd. Ze waren niet meer 
vertegenwoordigd in de groep van 25 klassementsrenners die de vroege vluchters bijhaalden, maar 
eindigden uiteindelijk wel nog 20ste en 22ste in de rituitslag. Op eigen tempo de slotklim oprijden 
leverde hen dus nog heel wat plaatsen winst op. Serge moest 3min52 prijsgeven op Soler. Voor Jelle 
werd dat 4min26sec. 

   

 

 Burgos: Derde plaats voor Tom Stubbe    (16/08/2007) 

Wind in de rug vandaag in Burgos. De etappe over 158 km werd dan ook afgelegd aan een 
gemiddelde snelheid van 47km per uur. Tom Stubbe koos voor de aanval vandaag. Na 33km trok hij 
samen met zes anderen op pad. De zeven vluchters werkten goed samen en konden voorop blijven 
tot aan de aankomst ondanks achtervolgingswerk in het peloton door een viertal ploegen. Pas in de 
laatste twee kilometer zagen we enkele demarrages in de kopgroep. Stubbe reageerde hierop telkens 
goed van achteren uit. In de sprint moest hij Passeron en Baranauskas laten voorgaan. Een lange 
vlucht met als resultaat een derde plaats dus vandaag voor Tom Stubbe. 
 
Het peloton kwam binnen op 54seconden. Daarin plaatsten Steven Caethoven (12de in de rit), 
Nikolas Maes (14de) en Evert Verbist (19de) zich vooraan. Ook Serge Pauwels, Pieter Ghyllebert, 
Jelle Vanendert en Benny Deschrooder kwamen binnen in het peloton.  
 
In het algemeen klassement staat Serge Pauwels momenteel op een 18de plaats. Morgen wordt er 
een tijdrit gereden. 

   

 

 Burgos: Geen wijzigingen na de laatste twee etappes 
   (18/08/2007) 

Serge Pauwels hield zijn klassement vast na de tijdrit van vrijdag en Steven Caethoven won vandaag 
de pelotonsprint op 28 seconden van ritwinnaar Kiryenka. Dat zijn kort samengevat de belangrijkste 
berichten uit de Vuelta a Burgos van de voorbije dagen. Ook na de slotrit van vandaag blijft Serge 
Pauwels trouwens 18de in het algemeen klassement. 
 
De etappe werd gekleurd door een lange ontsnapping van 16 man die wegreden op de eerste klim 
van de dag. Na de tweede klim zat Steven Caethoven nog steeds mee in het peloton dus zette de 
ploeg zich op zo'n 50 kilometer van het einde op kop van het peloton. Samen met Barloworld van 
leider Soler probeerden ze het gat met de kopgroep kleiner te maken en dicht te rijden. Vanendert, 
Stubbe, Deschrooder, Pauwels en Maes deden dat werk voortreffelijk, maar er kwam geen steun van 
andere ploegen.  
 
Op 20km van het einde was de voorsprong nog 1min34sec. Op 10km was dat gezakt tot 44sec, maar 
wanneer met nog 4km te rijden bleek dat de koplopers nog steeds 31sec voorsprong hadden, werd 
duidelijk dat we de winnaar van de rit vooraan moesten zoeken. Dat werd uiteindelijk Vasil Kiryenka 
(Tinkof). Steven Caethoven won 28sec later wel nog de sprint van het aanstormend peloton. 

   

 

 Ploeg 2008: Contractverlengingen en neo-profs    (21/08/2007) 
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De ploeg voor volgend seizoen krijgt stilaan vorm. Zo hebben Evert Verbist, Kenny Dehaes, Pieter 
Ghyllebert en Bart Vanheule hun contract alvast met 1 jaar verlengd tot eind 2008. Zij verdedigen 
dus ook nog volgend seizoen de kleuren van de ploeg.  
 
Frederiek Nolf (20 jaar – Beveren 2000) en Maarten Neyens (22 jaar – Davitamon-Win for Life-Jong 
Vlaanderen) hebben als neo-prof een contract getekend bij de ploeg.  
 
Tot slot hadden volgende renners nog een contract tot eind 2008 : Iljo Keisse, Nikolas Maes, Jelle 
Vanendert, Kenny De Ketele en Steve Schets. 

   

 

 GP Stad Zottegem eindigt op massasprint    (22/08/2007) 

Een gewijzigd parcours dat iets minder selectief was dan andere jaren zorgde ervoor dat de GP Stad 
Zottegem gisteren eindigde op een massasprint. Winnaar werd Jonas Aaen Jorgensen (Team GLS) . 
In één van de weinige ontsnappingen van de dag was Kenny De Ketele voor onze ploeg 
vertegenwoordigd, maar hij en zijn vluchtgezellen kregen nooit meer dan 1min15sec voorsprong. 

   

 

 Druivenkoers Overijse: Nikolas Maes op het podium 
   (22/08/2007) 

Het was bijna de hele namiddag koersen in de regen vandaag in Overijse. Het toch al zware, want 
heuvelachtige, parcours in de druivenstreek zorgde samen met de natte weersomstandigheden voor 
een harde wedstrijd. 
 
Al vroeg ontstond er een kopgroep van 9 man. Zij reden nooit veel meer dan 1min35sec voorsprong 
bij elkaar en vanaf de tweede grote ronde zorgde Rabobank samen met onze ploeg voor het binnen 
schot houden en later terughalen van de vluchters. Bij het ingaan van de acht plaatselijke ronden 
reden er nog vier renners voorop. Uiteindelijk trok een groep van 15 renners in de tegenaanval. 
Daarbij ook Nikolas Maes en Jelle Vanendert. Met een kopgroep die uiteindelijk uit 20 man zou 
bestaan zaten de sterkste renners voorin.  
 
Het duurde tot de voorlaatste ronde voor er aanvalspogingen en tenslotte breuken kwamen in deze 
kopgroep. De aanval van Roy Sentjens (Predictor Lotto) bleek de juiste. Hij hield het vol solo tot aan 
de streep. In de sprint van wat nog restte van de kopgroep moest Nikolas Maes 10sec later alleen 
Hoogerland laten voorgaan. Zo stond hij na Roy Sentjens en Johnny Hoogerland mooi mee op het 
podium van de Druivenkoers. Jelle Vanendert eindigde op de 11de plaats. 

   

 

 Eneco Tour: Tom Stubbe in de aanval    (23/08/2007) 

189,5 kilometer over 8 hellingen waaronder de Muur van Hoei, de Stockeu, de Côte de Wanne en de 
Haute Levée en een aankomst kort bergop zorgden vandaag tussen Waremme en Eupen voor een 
interessante etappe in de Eneco Tour. Tom Stubbe koos al vroeg voor de aanval. 
 
Samen met drie medevluchters (Pedersen, Den Bakker en Albizuri) trok Stubbe al na 3 kilometer 
wedstrijd op pad. Hun voorsprong was op de top van de Muur van Hoei opgelopen tot 6min40sec. Op 
de Côte de Wanne en de Stockeu kregen we enkele aanvalsprikken vooraan in het peloton en van 
dan af daalt de voorsprong van de vluchters snel. 57 kilomter voor het einde, net voor de Haute 
Levée wordt Stubbe ingelopen door de voorwacht van het peloton. 
 
De opeenvolging van hellingen zorgt voor de verdere selectie. Zo'n 53 renners blijven over vooraan 
in de wedstrijd. Daarbij ook nog steeds Sven Renders. Verschillende aanvalspogingen volgen mekaar 
op. Uiteindelijk rijdt een groep van 7 renners met een lichte voorsprong naar de aankomst. Nick 
Nuyens (Cofidis) heeft de snelste sprint in de benen en wint de etappe. Hij neemt ook de leiderstrui 
over van zijn ploegmaat Michiel Elijzen. 
 
Gisteren werd een proloog over 5,1km gereden in Hasselt. Johan Coenen eindigde daarin 36ste op 
16sec van winnaar Elijzen (Cofidis). 
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 Eneco Tour: Tweede rit voor Mark Cavendish    (25/08/2007) 

De tweede en langste rit van de Eneco Tour trok gisteren in de beginfase over de Valkenberg, de 
Leberg en de Berendries. Niko Eeckhout was vroeg in de etappe betrokken in een vlucht van een man
of twintig. Zij kregen echter af te rekenen met een gesloten spoorwegoverweg en werden weer 
gegrepen.  
 
Uiteindelijk zou 4 man wegrijden met een maximale voorsprong van 4min20sec. De etappe was na 
de hindernissen uit de beginfase hoofdzakelijk vlak en niemand twijfelde eraan dat er in Knokke-Heist
gesprint zou worden voor de ritzege. In de massasprint in Knokke-Heist toonde Mark Cavendish (T 
Mobile) zich de snelste. Steven Caethoven eindigde nog het dichtste op de 18de plek. 

   

 

 Kort: Tweede plaats voor Iljo Keisse in Erpe Mere    (25/08/2007) 

Donderdag moest Iljo Keisse in Erpe Mere nipt de duimen leggen voor Geert Omloop in een sprint 
met twee. Voor Iljo die nog wel wat last heeft van de blessures die hij opliep na een botsing met een 
toeschouwer in Heusden op 14/8 in elk geval een bemoedigend resultaat. 

   

 

 Eneco Tour: De ploeg toont zich aanvalslustig    (25/08/2007) 

Een actieve Chocolade Jacques Topsport Vlaanderen ploeg vandaag in de derde etappe van de Eneco 
Tour van Knokke-Heist naar Putte. Niko Eeckhout probeerde in het begin van de wedstrijd een 
ontsnapping op te zetten, maar zijn poging droeg niet ver. Wanneer na 15 en 20 kilometer wedstrijd 
respectievelijk 3 en 5 renners voorop reden zonder vertegenwoordiger van de ploeg zorgde onze 
ploeg er mee voor dat de vijf vluchters terug binnen bereik kwamen.  
 
Wanneer zij nog een voorsprong van ongeveer 15 seconden hadden, sprong Steven Caethoven er in 
één ruk naartoe. Zo kregen we zes man mét Caethoven vooraan. Na zo'n 50 kilometer koers hadden 
zij hun maximale voorsprong van 3 minuten bereikt. Nog 30 kilometer verder werd hun vlucht teniet 
gedaan. 
 
Alles kon opnieuw beginnen en dit keer was het Tom Stubbe die mee op pad trok met 4 collega's. 
Met nog 88 kilometer te rijden begonnen de vijf nieuwe koplopers aan het opbouwen van hun 
voorsprong. Die zou oplopen tot zo'n 4min20sec, maar ook deze rit zou op een massasprint eindigen. 
 
Op 6 kilometer van de meet moet Stubbe zijn vluchtgezellen laten rijden en wordt hij meteen ook 
ingelopen door het peloton. Even verderop komt trouwens alles terug samen en wordt de sprint 
voorbereid. Hierin is Robbie McEwen (Predictor Lotto) de snelste. Niko Eeckhout eindigde op de 20ste 
plek. 

   

 

 Eneco Tour: Niko Eeckhout in de aanval    (26/08/2007) 

Derde keer goede keer, moet Niko Eeckhout gedacht hebben. De voorbije twee dagen al was Niko 
actief in het begin van de rit. Vandaag trok hij er opnieuw vandoor al na 4 kilometer. Hiermee was hij
de eerste aanvaller van de dag in de etappe van Maldegem naar Terneuzen (Nl.). Niet voor lang. Drie 
kilometer verder werd hij weer ingelopen. Na 18 kilometer wedstrijd probeerde Eeckhout het opnieuw
voor een kilometer.  
 
Maar het was pas wanneer Grabovski en Longo wegreden na 21 kilometer dat het peloton liet 
begaan. Niko zette dan een tegenactie op samen met Poulhies en zo ontstond een kopgroep van 4 
renners met daarbij dus Niko Eeckhout. Ze reden een voorsprong van 7min25sec bij elkaar, meteen 
de langste voorsprong voor een kopgroep tot nu toen in deze Eneco Tour. Zo'n 33km van het einde 
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werden ze weer ingelopen door het peloton dat opnieuw afstevende op een massasprint.  
 
Net voor en in de lokale ronde zagen we nog enkele uitvalspogingen met o.a. een actieve Bart 
Vanheule maar de ploegen van de sprinters deden hun werk. De massasprint werd gewonnen door 
Wouter Weylandt (Quickstep Innergetic). Steven Caethoven eindigde op de 10de plaats. 

   

 

 Snelle wedstrijd in Châteauroux    (26/08/2007) 

De ploeg was ook aan de slag in Frankrijk vandaag. Daar was het Dimitri De Fauw die in de aanval 
trok. De Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux is een wedstrijd van 1.1 categorie die 
vandaag erg snel verliep. Pas na de bevoorrading raakten vier vluchters uit de greep van het peloton.
Bij die vluchters dus ook Dimitri De Fauw. Hun voorsprong bedroeg maximaal 4min30sec. 
 
Zo'n 15 à 20 kilometer van het einde werden Dimi en co opnieuw ingelopen. Ook hier een 
massasprint met winst voor Sutton (Cofidis). Evert Verbist kon zich op de 12de plek plaatsen. Kurt 
Hovelijnck - pas weer aan het koersen na een lange revalidatie - eindigde op de 16de plaats. 

   

 

 6de rit Eneco Tour: Caethoven wordt 2de en tekent contract bij 
Agritubel    (28/08/2007) 

De Nederlandse koninginnerit van de Eneco Tour, een mini Amstel Gold Race over 177 kilometer van 
Beek richting Landgraaf werd gewonnen door de Spanjaard Pablo Lastras (Caisse d'Epargne) voor 
Steven Caethoven. Precies vandaag ook raakte bekend dat Steven de ploeg verlaat, hij tekende een 
éénjarig contract bij het Franse Agritubel. 
 
Na 40 kilometer, in de afdaling van de Cauberg, raakte leider Nick Nuyens betrokken bij een massale 
valpartij. Nick moest verderop opgeven, het klassement wordt nu aangevoerd door de Nederlander 
Thomas Dekker (Rabobank). Nog voor die val was er al een kopgroep weg van 12 met daarbij dus 
Steven. Met nog 56 kilometer te gaan ging Lastras samen met de Deen Anders Lund (CSC) aan de 
haal. De 2 liepen tot 45 seconden uit maar de 10 achtervolgers bleven niet stil zitten. In de finale 
schudde Lastras zijn medevluchter af en hij hield stand tegen de oprukkende achtervolgers. Steven 
werd mooi 2de voor Lund. Het peloton eindigde op 13 seconden.  
 
Steven tekende intussen dus een 1-jarig contract bij de Franse professionele continentale ploeg 
Agritubel. Gedurende 4 jaar reed hij bij onze ploeg. In die periode pakte hij 15 overwinningen, 
waaronder ritten in de Tour Down Under, de Rheinland-Pfalz Rundfahrt, de Sachsen Tour, de Regio 
Tour en de Toekomstronde. Als neoprof werd hij 2de in nationale zegestand. Daarnaast is hij elk jaar 
goed voor een korf ereplaatsen. 

   

 

 Poitou Charentes: Verbist 5de in 1ste rit    (28/08/2007) 

In Frankrijk ging de zege in de eerste rit van de Tour du Poitou Charentes et de la Vienne naar 
Christopher Sutton (Cofidis). De Australiër was mee in een kopgroep van 28 die voorop bleef tot de 
finish. Evert Verbist werd 5de. De eerste achtervolgers eindigden op meer dan 13 minuten. Kort na 
de start was er al een kopgroep van 29 met daarbij Kenny Dehaes en Pieter Ghyllebert. Kenny won 
de eerste tussenspurt en was 2 x 2de in een klim die meetelde voor het bergklassement. Pieter pakte 
de punten op een eerste klim. Bij de kopgroep zat echter niemand van Agritubel, en zij brachten na 
een achtervolging van 40 kilometer het peloton terug. Kort daarop vertrok dan de groep met Evert. 
De kans is groot dat de volgende ritten uitdraaien op een massaspurt en dat de beslissing voor de 
eindzege vrijdag valt in de tijdrit over 20 kilometer. De Nederlander Lars Boom (Rabobank), vandaag 
ook in de kopgroep, is dan één van de kanshebbers. 
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 Poitou-Charentes: Chocolade Jacques ploeg 
van de dag    (30/08/2007) 

Sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx was een tevreden man na afloop van de 2de rit van de Ronde 
van Poitou-Charentes. De Wit-Rus Yauheni Hutarovich (Roubaix Lille Metropole) was weliswaar de 
snelste in de massaspurt maar de ploeg toonde zich de hele dag aanvallend, controlerend, en pakte 
verschillende prijzen. Kenny Lisabeth (4de), Kurt Hovelynck (9de) en Evert Verbist (10de) eindigden 
bij de top tien, Kenny Dehaes nam de leiding in het bergklassement en pakte de ‘combinée en de 
prijs voor de strijdlust, en dankzij winst in een tussenspurt rukt Evert Verbist op naar plaats 5 in het 
klassement.  
 
Er stond de hele dag een stevige wind en na 10 kilometer trok de ploeg op kop van het peloton ene 
waaier. Een 40-tal renners raakten zo voorop en daarbij hadden we 7 man mee. Die groep viel 
verderop uiteen, en in de kopgroep hadden we dan Kenny Dehaes en Evert Verbist. De voorsprong 
van de leiders schommelde steeds tussen anderhalve minuut en 2 minuten. Achter hen kregen we 
een peloton van een 60-tal renners, en de ploegen van Landbouwkrediet, Credit Agricole en 
Fuerteventura deden hier het meeste werk. Net voor de 1ste passage aan de finish werd de kopgroep 
gegrepen maar daaruit waren ze met 4 ontsnapt: Kenny Dehaes, Jurgen Van de Walle, Sébastien 
Chavanel en een renner van Agritubel. Verderop bleven vooraan enkel nog Kenny en Chavanel over, 
en die 2 werden gegrepen op 5 kilometer van de finish. In de bochtige finale was het moeilijk om de 
spurt te controleren maar de ploeg was goed voor 3 top 10 plaatsen. 

   

 

 Poitou-Charentes: Kurt valt aan, bergprijs voor Kenny, Evert schuift 
nog wat op!    (30/08/2007) 

Sébastien Chavanel (Française des Jeux) heeft in zijn geboortestad Châtellerault de 3de rit van de 
Ronde van Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. Kurt Hovelijnck reed zowaar 130 kilometers in 
de aanval, Kenny Dehaes verzekerde zich van eindwinst in het bergklassement en de Australiër Chris 
Sutton (Cofidis) blijft leider in het algemeen klassement. 
 
Na ongeveer 50 kilometer trok Kurt Hovelijnck met 5 andere renners in de aanval. Die 5 waren 
Cédric Vasseur (Quick Step-Innergetic), Cédric Pineau (Roubaix-Lille Métropole), Jonathan Hivert 
(Crédit Agricole), Andy Flickinger (Bouygues Telecom) en Jérémie Galland (Auber 93). De voorsprong 
liep op tot 7 minuten en de 6 vormden geen bedreiging voor klassementsleider Sutton. Toch 
begonnen de mannen van Française des Jeux, Agritubel, en Bretagne-Armor Lux op 50 kilometer van 
het einde te achtervolgen. Tien kilometer verder was de voorsprong al teruggelopen tot 3 minuten. 
Met nog 10 kilometer te gaan dook de voorsprong onder de minuut en verderop werden de vluchters 
gegrepen. Enkel Hivert spartelde langer tegen, hij werd gegrepen in de slotkilometer. De spurt werd 
dus gewonnen door Chavanel terwijl Evert Verbist (8ste) zijn 3de top 10 plaats op een rij pakt. Kenny
Lisabeth is 15de. In het algemeen klassement is Evert nu 4de, en de bolletjestrui is definitief van 
Kenny Dehaes. Absoluut knap is uiteraard de prestatie van Kurt Hovelijnck, na Kenny Dehaes komt 
die bovendien 2de in het bergklassement.  
 
Voor de eindwinst in deze rittenwedstrijd valt de beslissing morgen in de tijdrit over 20 kilometer. 
Nadien is er dan nog een rit in lijn over 105,8 kilometer. 

   

 

 Poitou-Charentes: Pauwels 4de in slotrit, Dehaes wint bolletjestrui 
   (01/09/2007) 

De Fransman Thomas Voeckler (Bouygues Telecom) werd eindwinnaar van de Ronde van Poitou-
Charentes. Op de slotdag won Bradley Wiggins (Cofidis) de tijdrit en Jean-Eudes Desmaret was de 
snelste van een kopgroep van 11 in de korte namiddagetappe.  
 
Die slotrit ging van Futuroscope naar Poitiers over 105,8 kilometer. Na 10 kilometer ontstond er een 
kopgroep van 11 met daarbij Serge Pauwels. In de groep zat niemand die een bedreiging vormde 
voor het klassement zodat het peloton liet begaan. In de finale raakten Gabriel (Landbouwkrediet) en 
Delpech (Bretagne) nog voorop maar de rest van de kopgroep kwam terug in de 2de en laatste 
plaatselijke ronde. In de spurt werd Serge Pauwels mooi 4de.  
 
In het eindklassement werd Evert Verbist uiteindelijk 18de op 2'27" van winnaar Voeckler, en Kenny 
Dehaes stak de eindzege in het bergklassement op zak. Met daarbij nog de 6 top 10 plaatsen kunnen 
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we terugblikken op een geslaagde ronde. 

   

 

 GP Jef Scherens - Rondom Leuven: sterke Sven Renders 
   (03/09/2007) 

De Nederlander Bram Tankink (Quick-Step) won solo de Grote Prijs Jef Scherens – Rondom Leuven. 
Tankink ontsnapte uit een kopgroep van 9, waar ook een sterke Sven Renders zat. In een eerdere 
ontsnapping was hij ook al mee, hij schuwde het werk niet, en werd mooi 5de op 21 seconden van de
winnaar. 
 
De GP Jef Scherens gaat door op een lastige parcours met in elk van de 13 ronden beklimmingen van 
de Keizersberg, de Lüdenscheidsingel, de steile Wijnpersstraat en het vals plat van de Naamsevest. 
Van bij de start vlogen de renners er in tegenstelling tot andere jaren viel de koers pas laat in een 
beslissende plooi. Onderweg zagen we ook Vanendert, Veuchelen en anderen in goeden doen. 
Verbist, Vandendert en Maes eindigden in het peloton. 

   

 

 Kenny Dehaes wint Schaal Sels (update)    (04/09/2007) 

Kenny Dehaes heeft de 82ste editie van de Schaal Sels gewonnen. Hij ontsnapte op anderhalve 
kilometer van de meet en won solo. De pelotonssprint om de 2de plaats werd meteen nadien 
gewonnen door Stefan Van Dijk (team Wiesenhof) voor Robbie McEwen (Predictor-Lotto).  
 
De Schaal Sels wordt betwist over 197 kilometer met start en aankomst in Merksem. De renners 
reden eerst twee ronden van 40 km richting Noord-Antwerpse gemeenten zoals 
Zandvliet/Berendrecht, gevolgd door een omloop van 80 kilometer met een Nederlands ommetje 
over de Zeeuwse Polderdijken. In de wind kregen we daar waaiervorming zodat het peloton in 3 
stukken brak. Bij de eerste groep van 18 was Kenny samen met Steve Schets mee. Een 2de groep 
van 50 man kwam 20 kilometer verder bij de eerste 18 aansluiten. Net op dat moment ging een 
groepje van 5 er vandoor. Meer dan 2 minuten kregen ze niet en in de plaatselijke ronden werden ze 
ingelopen.  
 
Een massaspurt was in de maak maar dan achtte Kenny zijn tijd gekomen en met een ferme 
demarrage op anderhalve kilometer van de meet ging hij op weg naar zijn eerste profzege. De hele 
dag reed hij een attente koers, zo was er kort na de start ook al een ontsnapping geweest van 18 
renners en net als later op de dag was Kenny er bij. Na 50 kilometer liep alles samen. Een 
prachtzege dus voor Kenny na een sterk nummertje. Onze 2dejaarsprof kwam goed gerodeerd thuis 
uit de Ronde van Poitou-Charentes. Daar stak hij vorige week nog de bergprijs op zak. 

   

 

 Niko Eeckhout nu 2de in Memorial Rik van Steenbergen 
   (05/09/2007) 

Greg van Avermaet heeft de Memorial Rik van Steenbergen gewonnen. De neoprof van Predictor-
Lotto versloeg in Aartselaar 6 medevluchters in de spurt. Niko Eeckhout, vorig jaar hier winnaar, 
werd 2de.  
 
Vroeg in de wedstrijd kregen we een kopgroep van 5 met daarbij Frederik Veuchelen. De 5 liepen tot 
5 minuten uit maar met nog minder dan 60 kilometer te gaan werden ze gegrepen. In het peloton 
was intussen Iljo Keisse betrokken geraakt bij een valpartij. Hij heeft heel wat schaafwonden, reed 
nog even verder en stapte dan uit de koers. Verderop kregen we in verschillende fasen een kopgroep 
van 15 met Niko erbij en in de plaatselijke ronden werd duidelijk dat de winnaar vooraan zat. In de 
finale viel de kopgroep uiteen en kregen we de 5 vooraan. 
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 Contract voor Nic Ingels, contractverlenging 
voor Serge Pauwels    (05/09/2007) 

De 23-jarige Nic Ingels reed 2 jaar voor Predictor-Lotto en tekende voor 2008 een contract bij onze 
ploeg. Bij de beloften reed Nic voor Jong Vlaanderen, in 2005 won hij ondermeer de Omloop het Volk 
en pakte hij brons in het EK voor beloften te Moskou. De Eeklonaar stamt uit een heuse wielerfamilie.
 
Serge Pauwels heeft intussen zijn contract met de ploeg voor 1 jaar verlengd. Na 2 jaar waarin hij 
het wielrennen combineerde met hogere studies komt met 2008 een jaar waarin zijn wielercarrière 
voorrang krijgt. Eind juni 2007 behaalde Serge met onderscheiding zijn bachelordiploma in de 
toegepaste economische wetenschappen. 

   

 

 Izegem: Niko Eeckhout volgt zichzelf op ! (update II) 
   (06/09/2007) 

Niko Eeckhout volgt zichzelf op als kampioenschap van West-Vlaanderen en winnaar van de 39ste 
Grote Prijs Jerome Dekimpe, in de volksmond gekend als Izegem Koers. Hij maakte het af in een 
spurt met 4 na prachtig werk van Serge Pauwels.  
 
De renners reden 17 ronden van 9,25 kilometer, goed voor een totaal van 157 kilometer, en er 
stonden liefst 215 deelnemers aan de start. In het begin kregen we een ontsnapping van 9 met 
daarbij Tom Stubbe en Benny De Schrooder. Na ongeveer 60 kilometer wedstrijd werden de 5 
ingelopen, waarop we meteen een nieuwe kopgroep van 9 kregen. Hierbij zaten voor ons Serge en 
Niko, en verder ook belofte Frederik Nolf die volgend jaar zijn profdebuut maakt in onze ploeg. De 
voorsprong van de 9 schommelde constant tussen anderhalve en 2 minuten. In het peloton nam 
Astana – met 8 man aan de start in Izegem – heel wat werk op zich. De kopgroep viel intussen 
uiteen en vooraan bleven ze nog met 5 over. Serge offerde zijn kansen op voor Niko en ging voluit. 
In de laatste ronde hadden de 5 slechts 15 seconden voorsprong op het jagende peloton. Helemaal 
aan het eind werd Serge nog opgeslorpt door het peloton terwijl Niko de 3 anderen klopte in de 
sprint. Geert Omloop werd 2de.  
 
Naast Niko staan op de erelijst in Izegem nog namen zoals Patrick Sercu, Johan Bruyneel, Freddy 
Maertens, Jean-Luc Vandenbroucke en in 1995 Jean-Pierre Heynderickx. Voor de ploeg dit jaar is dit 
overwinning nummer 8 op de weg. 

   

 

 Tour de l’Avenir met Nikolas Maes en Jelle Vanendert 
   (07/09/2007) 

Gisteren begon in Frankrijk de Tour de l’Avenir, een rittenwedstrijd die duurt tot en met zaterdag 15 
september, maar voor het eerst staat onze ploeg niet aan de start. Er zijn namelijk 2 belangrijke 
wijzigingen in de organisatie van deze ronde. De leeftijd van de deelnemers werd verlaagd tot -23 
jaar en aan de start verschijnen enkel landenploegen. In totaal namen gisteren 21 ploegen met elk 6 
renners de start. Voor België nam beloftenbondscoach Jean-Pierre Dubois Jelle Vanendert en Nikolas 
Maes mee. Daarnaast maken nog Stijn Neirynck, Dries Van Der Ginst, Pieter Vanspeybrouck en 
Kristof Vandewalle deel uit van de ploeg.  
coach Jean-Pierre Dubois. Het is bekend dat Jelle en Nikolas omdat ze niet in een ProTour ploeg 
zitten ook nog aan het beloftenWK mogen en zullen deelnemen. Deze Toekomstronde kadert in hun 
voorbereiding, al zijn ze hier niet zonder ambitie gestart.  
 
De eerste rit over dik 150 kilometer en met start en aankomst in Belle-Ile-en-Mer zit er dus al op, en 
Nikolas eindigde daarin als eerste Belg 7de. Hij zat in het peloton dat spurtte voor de 6de plaats, een 
groepje van 5 eindigde met 58 seconden voorsprong. De Fransman Stéphane Poulhiès was van de 5 
de snelste en is de eerste leider. Poulhiès is neoprof bij de Franse wielerformatie AG2R. In de 4de rit 
van de Eneco Tour was hij nog mee met Niko Eeckhout in een kopgroep van 4, op 32 kilometer van 
de meet zat hun vlucht erop. 

   

 

 Ronde van de Toekomst: ritzege in Belgische ploeg    (09/09/2007) 
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In de Ronde van de Toekomst zitten we intussen al 4 ritten ver. Jelle Vanendert (37ste op 6’57”) en 
Nikolas Maes (42ste op 7’00”) zijn sinds de 3de rit een eind weggezakt in de rangschikking maar de 
Belgische ploeg pakte met Kristof Vandewalle wel die rit. En Nikolas staat voorlopig 2de in het 
puntenklassement.  
 
Al vroeg in de rit vormde zich een kopgroep van 21 man, en dit werd de beslissende vlucht. Nochtans 
werd de rit gereden op een overwegend vlak parcours, al stond er wel een stevige wind. Vandewalle, 
belofte bij Beveren 2000 viel aan in de finale, won solo, en werd 3de in het algemeen klassement. 
Met de Nederlander Bauke Mollema komt meteen een kandidaat voor de eindzege aan de leiding van 
het klassement. De Rabobankrenner won eerder al de zware Spaanse rittenwedstrijd Circuito 
Montanes en was 3de in de Tour de l'Ain. Jelle en Nikolas eindigden in het peloton op meer dan 6 
minuten.  
 
De Zwitser Martin Kohler won de vierde etappe, hij bleef na een lange ontsnapping nipt uit de greep 
van het spurtende peloton. Nikolas werd hier 8ste. De 2de rit was voor de Italiaan Dario Cataldo, in 
2006 nog winaar van de Baby Giro en prof bij Liquigas. De aankomst lag er op de top van de 
beklimming van de Saint-Jean-la-Poterie, een klim van 3de categorie. Het peloton lag uiteen en 
Nikolas werd knap 5de op 6 seconden. 

   

 

 Ronde van Engeland: proloog voor spurter Mark Cavendish 
   (09/09/2007) 

Thuisrijder Mark Cavendish (T-Mobile) won in Cristal Palace Park de 2,5 kilometer korte proloog van 
de Ronde van Engeland. De dichtste ereplaatsen waren voor de Russische hardrijders Nikolai Trusov 
en Alexander Serov, beiden uitkomend voor team Tinkoff. Serge Pauwels eindigde als 1ste Chocolade 
Jacques renner 55ste op 13 seconden. Maandag krijgen we de eerste rit, van Reading naar 
Southampton over 138,9 kilometer. 

   

 

 Kort: Tour of Britain – Zwevegem - Toekomstronde    (10/09/2007) 

Mark Cavendish (T-Mobile) won na de proloog nu ook de 1ste rit in de Tour of Britain. Steven 
Caethoven werd mooi 2de en schuift op naar de 23ste plaats in het klassement. Cavendish staat 
uiteraard op kop, ook in het puntenklassement.  
 
Geert Omloop (Jartazi) won in Zwevegem de GP Marcel Kint. In een spurt met zes klopte hij onder 
meer Johan Coenen die 2de werd. Na goed dertig kilometer wedstrijd kregen we een kopgroep van 
12, de zes bleven daarvan over. 
 
De Tunesiër Rafaa Chitioui won de 5de rit in de Ronde van de Toekomst, een tijdrit over 24 
kilometer. De Duitser Tony Martin werd vierde en is de nieuwe leider. Jelle Vanendert werd 52ste, 
Nikolas Maes 77ste. Kristof Vandewalle houdt stand in de top 10 van het klassement, hij staat nu 
zevende. De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft intussen de selectie bij de beloften voor het 
WK van eind deze maand in het Duitse Stuttgart (26-30 september) officieel vrijgegeven. Nikolas 
Maes en Jelle Vanendert werken al een tijdje naar deze wedstrijd toe. Naast hen werden nog Francis 
De Greef, Kristof Vandewalle en Pieter Vanspeybrouck in de selectie opgenomen. 

   

 

 De Jongh wint GP Briek Schotte, valpartij Lisabeth    (12/09/2007) 

Steven De Jongh (Quick-Step) won in Desselgem de GP Briek Schotte. Hij versloeg zijn landgenoot 
Johnny Hoogerland (team Van Vliet) in een spurt met 2. Sven Renders eindigde in een groepje dat 
spurtte voor de 3de plaats en werd 8ste. Niko Eeckhout werd 14de.  
 
Sven en Niko zaten samen met Kenny Lisabeth in een kopgroep van 16. Kenny werd echter 
uitgeschakeld door een val, hij kwam met de heup op een stoeprand terecht en bleef lang liggen. In 
het ziekenhuis werden gelukkig geen breuken vastgesteld, wel een serieuze kneuzing. Normaal 
gezien zal Kenny kunnen starten in Parijs – Brussel, de komende dagen zal hij zich beperken tot 
losrijden.  
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De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Peter Van Petegem en Serge Baguet. Eén ronde 
voor het einde werden ze met het hele peloton door de grote achterstand uit koers genomen, daarna 
volgde “een ferm feest”. 

   

 

 Steven Caethoven na val uit Tour of Britain    (12/09/2007) 

Nikolai Trusov (Tinkoff) won de tweede rit van de Ronde van Groot-Brittannië en is ook de nieuwe 
leider. De Rus won de spurt van een koppeloton van 33 renners. De spurt werd ontsierd door een 
valpartij waarbij Steven Caethoven en 10 andere renners betrokken raakten. In het ziekenhuis 
werden geen breuken vastgesteld, maar er waren veel hechtingen nodig en heel wat schaafwonden 
en kneuzingen. De gevolgen van die val maken het Steven helaas onmogelijk om vandaag nog te 
starten.  
 
Spijtig want we hadden hier de rit en de ronde kunnen winnen, zo klonk het vanuit Groot-Brittannië. 
Steven begon goed gepositioneerd aan de spurt. Onze ploeg had 4 man mee in een ruime kopgroep 
van 33 en die hadden alles in het werk gesteld om Steven aan de zege te helpen. Steven, gestart in 
de groene puntentrui vanwege 2de in dat klassement na Cavendish, had al bonificatieseconden 
gesprokkeld in een tussenspurt. Hij kon ook aan de leiding komen van het klassement. Evert Verbist 
werd nu 9de in de rit, Serge Pauwels 11de en Tom Stubbe die zich wat had laten uitzakken na het 
vele werk was 23ste. Serge Pauwels pakt wel de leiderstrui in de bergprijs en is alvast van plan die te
houden tot het eind. 

   

 

 Ronde van de Toekomst: Nikolas Maes out door val    (13/09/2007) 

Op het eind van de 6de rit in de Ronde van de Toekomst raakten Nikolas Maes en Jelle Vanendert 
betrokken in een valpartij bij de spurt van het peloton voor de 6de plaats. Voor Nikolas waren de 
gevolgen het ergst, hij startte nog in de 7de rit maar moest uiteindelijk toch opgeven. Hij had vele 
schaafwonden en vooral ook last van de rug. De rit werd gewonnen door de Spanjaard Herrada. Jelle 
had minder last van de val en kon in de 7de rit met aankomst op de top van Super Besse de 5de 
plaats wegkapen. Ritwinnaar was de Italiaan Dario Cataldo, eerder al winnaar van de 2de rit. In de 
8ste rit werd Jelle 31ste. De Fransman Nicolas Hartmann won voor de Spanjaard José Herrada. Het 
peloton spurtte voor de 3de plaats. In het klassement staat de Nederlander Bauke Mollema op kop. 

   

 

 Tour of Britain: Stubbe 2de in 4de rit    (13/09/2007) 

De Australiër Mathew Goss (CSC) won woensdag de derde rit in de Ronde van Groot-Brittannië. Drie 
renners spurtten voor de zege, ze bleven over uit een groep van 9 die vroeg ontsnapt was. De 
pelotonspurt voor de 9de plaats werd gewonnen door wie anders dan Cavendish. Evert Verbist werd 
14de.  
 
In de 4de rit kregen we dan een mooie 2de plaats van Tom Stubbe. De zege ging naar de Adrian 
Palomares (Fuerteventura), hij was de snelste in een spurt met 3. De Spanjaard komt ook aan de 
leiding van het klassement. De 3 maakten waren op de laatste beklimming van da dag weggereden 
uit een groep van 26. 

   

 

 Russen in Tour of Britain & Toekomstronde, ereplaatsen voor 
Verbist & Venendert    (15/09/2007) 

De Rus Alexander Serov (Tinkof) won rit 5 van de Tour of Britain. Het wat verbrokkelde peloton 
eindigde op iets meer dan 1’40” en Evert Verbist werd 6de. Adrian Palomares blijft leider. In de 
Toekomstronde was het de Rus Yvan Rovny die aan het langste eind trok. Jelle Vanendert werd hier 
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7deterwijl de Nederlander Bauke Mollema leider blijft. Beide rittenwedstrijden eindigen zaterdag. 

   

 

 Hovelijnck 3de in slotrit Tour of Britain, Vanendert 4de in slotrit 
Toekomstronde    (15/09/2007) 

Prachtige 3de plaats vandaag voor Kurt Hovelijnck in de slotrit van de Tour of Britain! Kurt spurtte 
mee in een groepje van 4 dat finishte op 7 seconden van winnaar Paul Manning. Die was er vroeg in 
de rit met de 4 vandoor gegaan en liet ze op een kilometer van het eind in de steek. De Italiaanse 
spurter Salvatore Commesso werd 2de. Een eerste peloton van 33 man eindigde op 17 seconden. De 
eindzege ging met minder dan een halve seconde naar Romain Feillu (Agritubel). Nadat hij een 
tussenspurt won moest men daarvoor terug de uitslag van de proloog raadplegen.  
 
In de Ronde van de Toekomst ging de slotrit naar de Ukraïner Oleg Opryshko en werd Jelle 
Vanendert 4de. Jelle eindigde in een groepje van 8 op 42 seconden van de winnaar. Kristof 
Vandewalle zat ook in het groepje. De Nederlander Bauke Mollema steekt na de Spaanse Circuito 
Montanes nu ook deze rittenwedstrijd op zak. In het eindklassement werd Jelle 18de, beste Belg was 
Kristof Vandewalle, 8ste op 3'45" van de winnaar. 

   

 

 Parijs–Brussel: McEwen voor de 4de keer, Dehaes sterk en 7de. 
   (15/09/2007) 

Robbie McEwen (Predicton-Lotto) won voor de 4de keer in zijn carrière Parijs-Brussel. In de warrige 
groepssprint eindigde Kenny Dehaes na een sterke wedstrijd mooi 7de. 
 
Geen klassiek patroon met een lange vroege vlucht dit jaar in Parijs-Brussel. Een kleine 2 uur na de 
start in Soissons kregen we pas een betekenisvolle vlucht van 7 met daarbij Gert Steegmans 
(Quickstep). In Kasteelbrakel, kort voor de Hallestraat, kregen we een hergroepering. Nieuwe 
uitvalspogingen kenden geen succes tot op ongeveer 30 kilometer van het eind toen zich een groepje 
vormde van een 10-tal renners met daarbij Sven Renders. Op de Bruineput kwam het moment van 
Kenny Dehaes, hij sprong alleen vanuit het peloton naar de groep. In zijn zog leek het peloton te 
volgen maar slechts enkele renners deden het Kenny na, het peloton lag helemaal uiteen. We kregen 
zo een kopgroep van 14 gevolgd door het peloton op een paar 100 meter.  
 
Op 20 kilometer van het eind kregen we opnieuw een hergroepering. Even verderop was er nog een 
kopgrpoep van 7 maar zij kregen aan de voet van de Keperenberg het langgerekte peloton in hun 
wiel. Op die laatste helling van de dag kregen we een mooie actie van Maarten Wijnants (QuickStep) 
waarna we 4 leiders hadden met daarbij Koen Barbé. Zij hadden een mooi gaatje op 10 kilomter van 
het eind, maar dan kwam Nardello als voorbode van het hele pak aansluiten. Op de brede lanen op 
weg naar de Houba de Strooperlaan maakte het peloton zich dan op voor een groepsspurt. Na een 
aantrekkelijke wedstrijd was McEwen voor het 3de jaar op rij de sterkste. 

   

 

 Veuchelen 10de in Fourmies    (16/09/2007) 

Daags na Parijs-Brussel staat traditioneel in Frankrijk de Grand Prix de Fourmies op het programma. 
Dit jaar waren ze daar aan de 75ste editie toe. De zegen ging naar de jonge Slovaak Peter Velits 
(Team Wiesenhof). Hij versloeg Daniele Nardello (Team LPR), Baden Cooke (Unibet.com) en Manuel 
Quinziato (Liquigas) in een sprint met 4. Frederik Veuchelen (10de) en Johan Coenen (14de) 
eindigden in een groep op 2’47”. 

   

 

 Koen Barbé wint Grote Prijs Borremans in Viane    (17/09/2007) 

Koen Barbé won solo de regionale wedstrijd in het Oost-Vlaamse Viane. Op 4 kilometer van het einde 
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liet hij zijn medevluchters in de steek. Michael Blanchy werd 2de, Jens Renders 3de.  
Met 74 verschenen ze aan de start voor een koers over 168 kilometer. Al vroeg in de wedstrijd, op de
verraderlijke kasseistrook van Deux-Acren, viel het peloton uiteen door een valpartij. Toch kregen we 
nog een hergroepering. Koen trok in de aanval na ongeveer 90 kilometer koers en tot diep in de 
finale kregen we een kopgroep van 5: Koen Barbé, Jens Renders, Michael Blanchy, Justin Kerr en de 
Nederlander Stefan Cohnen. In de achtergrond was het vooral de ploeg van de Unibet-jongeren die 
werkte. 's Ochtends had Koen een zege beloofd en hij bracht die dus nog mee ook! Hij reed zondag 
een sterke finale in Parijs-Brussel en wilde wat graag starten in Viane. Kenny Dehaes werd 6de. 

   

 

 Kort: Maes – Coenen – D'Hollander    (17/09/2007) 

Nikolas Maes, samen met Jelle Vanendert in de WK selectie voor het WK beloften in Stuttgart 
ondervindt nog hinder van zijn ribben na zijn van in de 6de rit van de Ronde van de Toekomst. 
Woensdag start Nikolas in de Grand Prix de Wallonie, een goede test met het oog op dat WK.  
 
Johan Coenen, zondag 14de in de GP de Fourmies, won daar de bergprijs.  
 
Glenn D'Hollander is op 6 september terug vader geworden van een zoon, Lars. Onze gelukwensen 
aan de ouders! 

   

 

 De Ketelkes supporteren voor ... Kenny !    (18/09/2007) 

De supportersclub van Kenny De Ketele zal volgend weekend Kenny huldigen voor zijn Europeese 
titel en een nieuwe start nemen met als naam ""de ketelkes" en een website met adres ... 
www.deketelkes.be. Je vindt er uitslagen, agenda, nieuws, een gastenboek, foto's enz. We keken ook 
eens bij "club & bestuur" en amai, ze hebben een pak leden daar bij de ketelkes! 

   

 

 Grand Prix de Wallonie: collectief sterke prestatie    (19/09/2007) 

Bert de Waele (Landbouwkrediet) won woensdag de Grote Prijs van Wallonië. Op de citadel van 
Namen klopte hij de Fransman Cédric Vasseur (QuickStep) en de Noor Thor Hushovd (Crédit 
Agricole). Onze ploeg zette een collectief sterke prestatie neer.  
 
De wedstrijd kende een trage start. De traditionele vroege vlucht was een solo-actie van de 
Nederlander Dirk Bellemakers (stagiair bij Landbouwkrediet) die tot 10 minuten uitliep. Op ongeveer 
100 kilometer van de finish schoot het peloton in actie en va dan af kregen we een heerlijke 
wedstrijd. We zagen ondermeer acties van Nikolas Maes, Frederik Veuchelen, Johan Coenen, Tom 
Stubbe en Kurt Hovelijnck. Op de voorlaatste helling zagen we ook Serge Pauwels mee vooraan. Jelle 
Vanendert eindigde op de citadel van Namen 8ste en was beste jongere. Renders werd 13de, Pauwels
17de, Maes 18de en Coenen 25ste. Op onze foto-pagina staat een reeks van deze wedstrijd. 

   

 

 Kampioenschap van Vlaanderen: Cooke wint, Eeckhout 6de 
   (23/09/2007) 

Baden Cooke (Unibet.com) won vrijdag de 92ste editie van het Kampioenschap van Vlaanderen te 
Koolskamp. In een spurt met twee versloeg hij medevluchter Andy Cappelle (Landbouwkrediet). De 2 
bleven over van een vlucht van 5. Denis Flahaut (Jartazi) won de sprint van het peloton. Niko 
Eeckhout, vorig jaar hier winnaar, werd nu 6de. 
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 Tour de Rijke: Steegmans wint, Kenny Dehaes 
6de    (23/09/2007) 

Gert Steegmans (Quickstep) won zaterdag in het Nederlandse Spijkenisse de Tour de Rijke. Graeme 
Brown (Rabobank) en Stefan van Dijk (Wiesenhof) vervolledigden het podium, Kenny Dehaes werd 
mooi zesde in de massaspurt, Steve Schets was 13de. 

   

 

 Isbergues: Elmiger, opgave van … de ploegleider    (23/09/2007) 

De Zwitser Martin Elmiger (AG2R)heeft in Frankrijk de GP Isbergues gewonnen. Net als in Koolskamp 
vorige vrijdag was dat in een spurt met 2 en was het Andy Cappelle (Landbouwkrediet) die vrede 
moest nemen met de 2de plaats. Sébastien Chavanel (Française Des Jeux) won op 27 seconden de 
sprint voor de 3de plaats, van onze ploeg zat niemand in de top 10. De wedstrijd kende een rustige 
aanloop met een vroege vlucht van 3 renners die maximaal 6 minuten uitliepen. Na 100 kilometer, 
net na de bevoorrading, openden verschillende ploegen de jacht. Net op dat ogenblik reed … Jean-
Pierre Heynderickx lek. Onze ploegleiderswagen werd getroffen door een lekke voorband een een 
beschadigde achterband. De renners konden gelukkig terecht bij voormalig Vlaanderen-ploegleider 
Van Coillie. 

   

 

 Textielprijs Vichte: Iljo Keisse wint    (25/09/2007) 

Iljo Keisse boekte vandaag in de “Textielprijs” te Vichte zijn 2de zege op de weg dit seizoen. Na 158 
kilometer verdeeld over 14 ronden was hij de snelste van een groepje van 7. De wedstrijd was aan 
zijn 75ste editie toe en kreeg vrijwel alle Belgische profploegen en een aantal WK-gangers aan de 
start. Naast Iljo zat ook Frederik Veuchelen vooraan. De 2 speelden het ploegspel en konden mooi 
afronden.  
 
Halfweg koers kregen we een kopgroep van 34 man, het peloton zou nooit meer terug komen. Op 50 
kilometer van het eind zonderde zich vooraan 8 man af, later uitgedund tot 7. Frederik ging in de 
finale in de aanval en het was aan de anderen om te achtervolgen. Jan Kuyckx (Landbouwkrediet) en 
Stijn Ennekens vervolledigden het podium, Frederik werd 6de. 

   

 

 Ploeg voor 2008 compleet !    (25/09/2007) 

Team Manager Christophe Sercu bevestigde vandaag de namen van 21 renners die een contract 
tekenden bij de ploeg voor 2008. Daarnaast zullen Kenny Belaey en een andere nieuwkomer 
eerstdaags tekenen zodat de ploeg voor 2008 compleet is. De 21 renners zijn:  

Kenny De Ketele 
Iljo Keisse 
Nikolas Maes 
Steve Schets 
Kenny Dehaes 
Pieter Ghyllebert 
Kurt Hovelijnck 
Serge Pauwels 
Bart Vanheule 
Evert Verbist 
Koen Barbé 
Johan Coenen 
Niko Eeckhout 
Sven Renders 
Frederik Veuchelen 
Nic Ingels (in 2007 Predictor-Lotto) 
Maarten Neyens (neo / in 2007 Davitamon - Win for Life - Jong Vlaanderen) 
Frederiek Nolf (neo / in 2007 Beveren) 
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Preben Van Hecke (in 2007 Predictor-Lotto) 
Kristof Goddaert (neo / in 2007 Davitamon - Win for Life - Jong Vlaanderen) 
Kristof Vandewalle (neo / in 2007 Beveren) 

Zijn er niet meer bij in 2008 : Glenn D’Hollander, Kenny Lisabeth, Benny De Schrooder, Dimitri De 
Fauw, Steven Caethoven (naar Agritubel), Tom Stubbe (naar La Française des Jeux) en Jelle 
Vanendert (naar La Française des Jeux). 

   

 

 Omloop van het Houtland: Eeckhout 3de    (27/09/2007) 

In Lichtervelde won de Nederlander Steven de Jongh (Quick Step) de door regen en wind geteisterde 
Omloop van het Houtland. Bij een massale valpartij na 5 km wedstrijd gingen een 50-tal renners 
tegen de vlakte. Van de ploeg waren Verbist (zonder blessures) Keisse (schaafwonden en 
bloeduitstorting aan binnenkant knie) en Ghyllebert (zware kneuzing dijbeen en een 3-tal hechtingen 
boven het heupbeen) bij de val betrokken. Ghyllebert werd naar het ziekenhuis afgevoerd maar 
mocht dezelfde avond nog terug naar huis. Nadien werd de wedstrijd gedurende 10 km 
geneutraliseerd werd zodat de gevallen renners konden terugkeren in het peloton.  
 
Kort na de neutralisatie viel het peloton uiteen in 4 waaiers. In de eerste groep van 26 renners zaten 
Vanheule en Eeckhout. Snel werd duidelijk dat de winnaar van de wedstrijd vooraan zat. In de 8 
plaatselijk ronden viel de kopgroep nog volledig uit elkaar. Eeckhout die een sterke finale reed kreeg 
geen vrijheid van de Unibet-renners, De Jongh wist van de situatie te profiteren en won solo. 

   

 

 Beloften WK: Nikolas en Jelle deden wat ze konden    (30/09/2007) 

Het wereldkampioenschap bij de beloften in Stuttgart werd beslecht in een massaspurt. De 22-jarige 
Slovaak Peter Velits, uitkomend voor Team Wiesenhoff en op 16 september nog winnaar van de GP 
de Fourmies, won voor de Australiër Wesley Sulzberger en de Brit Jonathan Bellis. Onze mannen 
deden wat ze konden en reden een goede wedstrijd. Nikolas Maes was 19de en beste Belg, Jelle 
Vanendert werd 52ste. De wedstrijd ging over 171,9 kilometer, verdeeld over 9 ronden van 19,1 
kilometer. Onderweg waren er de beklimmingen van de Herdweg (700 meter met maximaal 
stijgingspercentage van 13%) en de Birkenkopf (1,2 kilometer aan maximum 11%). Ook de laatste 
kilometers richting aankomst gaan bergop. 
 
Pas in de laatste 2 van 9 ronden begon de strijd voor het goud, en aanstoker was dan al Peter Velits. 
In de slotronde zat Jelle in een kopgroep van 6 terwijl Nikolas in de voorste rijen van het peloton 
afstopte maar de verstandhouding bij de vluchters was niet zoals het moest. Op 5 kilometer van het 
eind werden de koplopers gegrepen en in spurt ontbrak het Nikolas aan power.  
 
Nog een woordje over de winnaar en zijn zege in Fourmies: hij versloeg toen in een spurt met 4 
Daniele Nardello, Baden Cooke en Manuel Quinziato, toch niet van de minsten! 

   

 

 De Jongh wint Omloop Vlaamse Scheldeboorden    (03/10/2007) 

Steven de Jongh (Quickstep-Innergetic) won na de Omloop van het Houtland nu ook de Omloop 
Vlaamse Scheldeboorden. De Nederlander reed in de finale alleen naar een kopgroep toe, sprong 
verderop ook daar weg en hield aan de finish 1 seconde voorsprong over op een spurtend peloton dat
de overige vluchters teruggepakt had. Bij dat groepje hadden we Evert Verbist mee. Eerder in de 
wedstrijd was Kurt Hovelijnck één van de sterkhouders in een groep van 5, zij liepen tot 5 minuten 
uit. 

   

 

 Franco-Belge: 8ste en 11de plaats voor Dehaes    (05/10/2007) 
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Gert Steegmans (Quick Step) en Aurélien Clerc (Bouygues Télécom) zijn de winnaars van de eerste 
twee ritten in de Franco-Belge. De Fransman voert het klassement aan. Beide ritten eindigden op een 
massasprint, nadat vroegere vluchters gegrepen waren. Kenny Dehaes, donderdag 8ste en vrijdag 
11de, staat momenteel 19de in de stand op 10 seconden. Morgen volgt er een rit over 194 kilometer 
van de Franse kuststad Bray-Dunes naar Poperinge, via het Vlaamse Heuvelland met de 
beklimmingen zoals Montberg. 

   

 

 Franco-Belge: bergprijs voor Evert Verbist    (08/10/2007) 

Steegmans schreef vrijdag ook al de tweede etappe op zijn naam. Eerder won hij de Tour de Rijke en 
ritten in de Ronde van de Algarve, de Driedaagse van De Panne, de Vierdaagse van Duinkerken en 
Tour de France. 
 
Gert Steegmans heeft de Franco-Belge gewonnen. De Limburger van Quick-Step Belg won bovendien 
na de 2de rit ook nog de slotrit. Mark Cavendish (T-Mobile) won de 3de rit. Telkens kregen we een 
massaspurt. In de 3de rit ontstond er wel een 4 man sterke kopgroep met daarbij Wynants Maarten 
(Quick-Step), Laurent Mangel (A2R), Dirk Bellemakers (stagiair Landbouwkrediet) en voor ons Evert 
Verbist. Evert pakte in het Vlaamse Heuvelland 5 bergprijzen, genoeg voor de eindzege in dit 
nevenklassement. De fransman Freddy Bichot (Agritubel) had wel evenveel punten maar volgde veel 
verder in het algemeen klassement. Evert werd 15de in de stand op 23 seconden. 

   

 

 Paris-Bourges: zege voor Feillu (Agritubel)    (12/10/2007) 

Fransman Romain Feillu (Agritubel) heeft donderdag Parijs-Bourges op zijn naam geschreven. Na 194
kilometer won hij de massasprint voor Aurélien Clerc (Bouygues Telecom), Aleksandr Oesov (AG2R) 
en Thor Hushovd (Crédit Agricole). 
 
De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping van Agritubel stagiair Jonathan Thiré en Jean Zen 
(Roubaix Lille Metropole). De 2 bereikten een maximum voorsprong van 13.50 minuten. Achter hen 
vormde zich een groep van 17 tegenaanvallers zonder de mannen van Chocolade Jacques. Zij 
moesten dan ook een tandje bijsteken in de achtervolging om voor de hergroepering te zorgen. In de 
finale volgden nog pogingen om de massasprint te ontlopen. Eén van de laatste renners die 
demarreerde was Bart Vanheule maar de sprintersploegen lieten niet begaan. 

   

 

 Parijs-Tours: Petacchi wint, Pauwels in de aanval    (15/10/2007) 

De Italiaan Alessandro Petacchi won zondag de massasprint aan het eind van Parijs-Tours. Serge 
Pauwels reed zich knap in de kijker.  
 
Serge geraakte voorop samen met Manuel Quinziato (Liquigas) en David Boucher (Landbouwkrediet). 
De 3 waren overblijvers van een ontsnapping van liefst 36 man. Maximaal liepen Serge en co 7’40” 
uit, maar de sprintersploegen begonnen tijdig aan de achtervolging. De hele dag werd er enorm snel 
gereden en dat liet zich voelen. Quinziato hield het tempo hoog en met nog 34 kilometer te gaan 
moest Serge zijn medevluchters laten gaan. Drie kilometer verder overkwam Boucher hetzelfde. Op 
de eerste van drie klimmetjes in de laatste 10 km werd Quinziato ingelopen. We kregen nog een 
ontsnapping van Philippe Gilbert, Filippo Pozzato en Karsten Kroon maar zij werden gegrepen op de 3 
km lange Avenue de Grammont.  
 
Serge Pauwels reed dus zowat 100 kilometer in de aanval. Een knappe prestatie want na een 
intensief seizoen snakt de Edegemmenaar naar een langere rustperiode. De herfstklassieker was zijn 
laatste wedstrijd van het seizoen. 
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 Putte-Kapellen: Evert Verbist 6de. 
   (17/10/2007) 

Floris Goesinnen (Skil-Shimano) heeft de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen gewonnen. Na 177,2 km. 
won hij solo. De Nederlander sprong in de finale weg uit een groepje van 6 waarbij Evert Verbist onze
vertegenwoordiger was. Evert werd 6de op 18 seconden van de winnaar, een mooie afsluiter. Het 
groepje van 6 was ontstaan op iets minder dan 30 km. van het einde. Kort voordien was een trio 
ingelopen en daarbij zat voor ons Johan Coenen. Dit groepje ging ervandoor na 16 km. en verwierf 
een maximale bonus van zeven minuten. Naast Johan ging het om Sébastien Rosseler en de 
Nederlander Albert Timmer. 

   

 

 Dit weekend EK piste met Iljo, Kenny, Steve en Dimitri 
   (19/10/2007) 

Komend weekend vindt in het Nederlandse Alkmaar het Europese kampioenschap op piste plaats. 
Bondscoach Michel Vaarten selecteerde tien renners om deel te nemen aan vier disciplines. Vier 
renners van Chocolade Jacques – Topsport Vlaanderen zijn van de partij. Iljo Keisse is speerpunt van 
de selectie, hij verdedigt zijn titel van vorig jaar achter de derny en strijdt met Kenny De Ketele voor 
een plaats in de top 5 in de ploegkoers. Steve Schets rijdt met Ingmar De Poortere diezelfde 
ploegkoers. Op hun laatste trainingsdag kwamen de 2 nog ten val nadat een tube van Steve’s wiel 
knalde. Achteraf viel het gelukkig nogal mee. Dimitri De Fauw tenslotte verdedigt ons land zaterdag 
in het omnium. Scratch, afvalling, puntenkoers en een achtervolging staan op het programma. 

   

 

 EK baanwielrennen: knappe prestaties met als top zilver voor Iljo 
   (21/10/2007) 

Iljo Keisse heeft op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Alkmaar een zilveren medaille 
veroverd achter de derny. In de finale moest Iljo, gegangmaakt door bondscoach Michel Vaarten, 
moest de Nederlandse werelduurrecordhouder Matthé Pronk met gangmaker Joop Zijlaard laten 
voorgaan. Matthé’s broer Jos Pronk pakte het brons. In het omnium over 4 proeven (afvalling, 
puntenkoers, scratch en achtervolging voor de beste 8) ging de zege naar de Spanjaard Unai Zubiaur 
Elorriaga. Dimitri De Fauw eindigde op de 12de stek met 5 punten. Er waren hier 23 deelnemers.  
 
Zondag kwamen er bij de eliterenners twee Belgische duo's aan de start van de ploegkoers: Steve 
Schets/Ingmar De Poortere en Iljo Keisse/Kenny De Ketele. Steve en Ingmar plaatsen zich meteen 
voor de finale via een zege in de eerste kwalificatiereeks. Iljo en Kenny werden 2de in de tweede 
kwalificatiereeks. Die reeks werd gewonnen door thuisrenners Peter Schep en Jens Mouris, en in de 
finale deden de Nederlanders dat nog eens over. Goud dus, gevolgd door 2 Russische ploegen voor 
het zilver en brons. Iljo en Kenny werden mooi 6de, Steve en Ingmar werden 8ste, ook knap want 
alle Europese toppers stonden hier aan de start. 

   

 

 6daagses: Iljo (Amsterdam) en Dimi (Grenoble) voorlopig 2de 
   (26/10/2007) 

De Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli hebben donderdag tijdens de vierde dag van de Zesdaagse 
van Amsterdam de leiding overgenomen van Peter Schep en Erik Zabel. Het Nederlands/Duitse 
koppel staat nu derde, ook Iljo Keisse en Robert Bartko gaan hen vooraf. Robert Slippens en Danny 
Stam staan vierde op 1 ronden maar zij zullen in de 5de nacht nog wel een bonusronde pakken met 
de punten en zo dus in de buurt blijven van hun concurrenten. Kenny De Ketele en de Nederlander 
Wim Stroetinga staan momenteel achtste op zeven ronden van de leiders. Kenny won op dag vier 
een dernyreeks. Iljo zegevierde onder meer in een ploegkoers en een dernyreeks.  
 
In Grenoble hebben ze er de eerste dag op zitten. Hier staat Dimitri De Fauw met zijn Zwitserse 
partner Alexander Aeschbach voorlopig tweede. Steve Schets en Steven De Neef staan 8ste op twee 
ronden. De Tsjechen Kankovsky/Lazar staan voorop. 
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 Grenoble: Dimitri De Fauw 2de na 3de dag    (28/10/2007) 

In de zesdaagse van Grenoble staat Dimitri De Fauw met zijn Zwitserse partner Alexander Aeschbach 
2de na de 3de dag. Na de 2de dag stonden ze eerste, de Denen Michael Morkov en Alex Rasmussen 
volgden in dezelfde ronde en namen dus de leiding over. Slechts 3 puntjes scheiden plaats 1 en 2. 
Het Italiaans-Franse duo Marco Villa/Jérome Neuville volgt in dezelfde ronde. Steve Schets staat met 
Steven De Neef 5de op twee ronden. 

   

 

 Iljo met Barko naar winst in zesdaagse Amsterdam    (28/10/2007) 

Iljo Keisse heeft met de Duitser Robert Bartko de Zesdaagse van Amsterdam gewonnen. De laatste 
sprint van de ploegkoers was beslissend. Iljo versloeg daarin de Nederlander Robert Slippens die zo 
samen met maatje Danny Stam 2de eindigde op 4 punten. De 3de plaats was voor het 
Nederlands/Duitse duo Peter Schep / Erik Zabel, eerder op de avond hadden die nog een tijdje aan 
de leiding gestaan. Na de 5de nacht waren Iljo en Robert al op kop gekomen van het eindklassement 
maar 4 duo’s stonden nog in dezelfde ronde. Iljo en Robert winnen dus meteen de eerste zesdaagse 
van het winterseizoen, zij staan er meteen en dat belooft voor de rest van het seizoen. Voor Iljo is dit
al de 7de zesdaagse-zege.  
 
Kenny de Ketele werd Nederlander Wim Stroetinga 8ste in de eindstand op 14 ronden van de 
winnaars. 

   

 

 Grenoble: De Fauw terug op kop    (29/10/2007) 

Dimitri de Fauw staat met de Duitser Alexandere Aesbach weer op kop in de Zesdaagse van 
Grenoble. Ze speelden opnieuw haasje over met de Denen Mørkøv/Rasmussen en staan nu 5 punten 
voor. Op de 3de plaats volgt het Frans/Italiaanse duo Neuville/Villa. Steve Schets blijft met Steven 
Deneef voorlopig 5de, ze hebben 3 ronden achterstand. Er zijn nog 2 nachten te gaan in Grenoble. 

   

 

 Grenoble: De Fauw met Aeschbach 2de in eindstand 
   (31/10/2007) 

Spanning bij de start van de slotdag in de Zesdaagse van Grenoble, want drie koppels hadden nog 
een kans op de eindzege. Het Italiaans-Franse duo Villa-Neuville had de dag voordien de leiding 
overgenomen van Dimitri De Fauw en Alexander Aeschbach. Die laatsten volgden samen met de 
Denen Michael Morkov en Alex Rasmussen op 1 ronde, maar met een totaal van 298 punten stonden 
beide duo’s op een zucht van een bonusronde.  
 
Uiteindelijk waren het de Denen die aan het langste eind trokken. Dimitri en zijn Zwitserse partner 
werden 2de op 1 ronde, Jérôme Neuville en Marco Villa werden 3de. Steve Schets en Steven De Neef 
gingen de slotdag in als 5de en ze behielden die stek. 

   

 

 Zesdaagse van Dortmund: Iljo met jonge Erik Mohs 6de 
   (08/11/2007) 

Iljo Keisse reed deze week de zesdaagse van Dortmund met Erik Mohs, een jonge talentvolle Duitser, 
Europese beloftenkampioen ploegkoers. De zege in Dortmund ging naar de Zwitsers Bruno Risi en 
Franco Marvulli. Die laatste versloeg in de slotspurt Erik Zabel, die met zijn landgenoot Leif Lampater 
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aan de slotnacht begonnen was als leiders. De Duitsers werden zo 2de, en de 3de plaats was voor 
Bartko/Beikirch. Iljo en Erik Mohs eindigden op de 6de plaats op 9 ronden. Aan de zijde van de nog 
onervaren Duitser kon Iljo wat krachten sparen met het oog op de zesdaagses van Munchen en Gent, 
de twee belangrijkste zesdaagses van het seizoen. Die 2 wedstrijden zal hij rijden aan de zijde van 
Robert Bartko. 

   

 

 Praattafel met Kenny De Ketele in CRVV    (08/11/2007) 

Op dinsdag 20 november start de 67ste Zesdaagse van Gent. In de aanloop organiseert het Centrum 
Ronde van Vlaanderen (CRVV) een praatavond met meervoudig Belgisch en Europees baankampioen 
Kenny De Ketele. Op 1 mei 2007 werd Kenny samen met Steve Schets prof bij onze ploeg. Kenny 
droomt nu al van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Maar eerst is er de Zesdaagse van Gent. 
De Praatavond gaat door op donderdag 15 november om 19 uur. 

   

 

 Zesdaagse van München: Iljo 4de na 4 dagen    (11/11/2007) 

De befaamde zesdaagse van München is 4 dagen ver. Dit is de laatste grote zesdaagse voor die van 
Gent, en Iljo start in beide aan de zijde van Robert Bartko. De Duitsers Erik Zabel en Leif Lampater 
staan sinds de 3de nacht op kop, ze totaliseren 205 punten en hebben 1 ronde voor op de dichtste 
achtervolgers, Risi/Marvulli en Slippens/.Stam. Daarna volgt Iljo met Bartko op 2 ronden. Wanneer 
zij maandagavond 8 puntjes pakken schuiven ze weer een ronde dichter. Na de 2de wedstrijddag 
stond Iljo 2de, nadien zijn ze 2 plaatsjes teruggezakt. 

   

 

 Winst voor De Ketele in Memorial Noël Foré    (11/11/2007) 

Kenny De Ketele won met Tim Mertens in het Gentse Kuipke de Memorial Noël Foré, een jaarlijks 
terugkerende internationale meeting voor renners jonger dan 25. Steve Schets werd met Ingmar 
Depoortere 2de. De renners reden 2 ploegkoersen en een chronorit over 500m met aflossing. Kenny 
en Tim wonnen alle 3 de onderdelen. Steve, 2de in de eerste ploegkoers en de tijdrit, kwam in de 
laatste ploegkoers ten val en moest de strijd staken. 

   

 

 Zesdaagse van München: Iljo Keisse/Robert Bartko 4de 
   (16/11/2007) 

De Zwitsers Bruno Risi en Franco Marvulli wonnen na de Zesdaagse van Dortmund nu ook die van 
München. Iljo Keisse en zijn Duitse ploegmakker Robert Bartko eindigden vierde op 2 ronden. Na dag 
5 stonden ze nog derde maar door een lekke band van Bartko op tien minuten van het einde vielen 
ze naast het podium. Erik Zabel en Leif Lampater werden tweede, Slippens/Stam derde. 

   

 

 z6s-daagse Vlaanderen – Gent start vanavond    (20/11/2007) 

Dertien teams beginnen vanavond aan de 67ste editie van de z6s-daagse Vlaanderen - Gent. De 
Belgische pistiers zijn heel goed vertegenwoordigd. Bij hen hebben we uiteraard Iljo Keisse, aan de 
zijde van Duitser Robert Bartko is hij één van de favorieten.  
 
Iljo reed zaterdag nog de “Revolution #18” meeting in Manchester en trainde maandag voluit op de 
piste in Gent. Hij voelt zich sterker dan in 2006 en belooft vuurwerk van bij de start. Zo wil hij ook 
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weerwerk bieden aan de topfavorieten, de Zwitsers Risi-Marvulli. Voor Chocolade Jacques komen 
verder nog aan de start Dimitri De Fauw (met de Zwitser Alexander Aeschbach), Kenny De Ketele 
(met de Italiaan Marco Villa) en Steve Schets (met Ingmar De Poortere). Iljo met Robert Bartko 
wonnen dit jaar al de zesdaagse van Amsterdam, Dimitri stond met Aeschbach als tweede op het 
podium in Grenoble en Kenny won met overtuiging de Memorial Noël Foré. Steve tenslotte was vorige
week nog slachtoffer van een valpartij maar kan in Gent toch verassend uitpakken. Afspraak nu dus 
in Gent voor het vervolg!  
 
Meer info: http://www.sport.be/z6sdaagse/2007/nl/; 
Column van Iljo Keisse: http://www.sport.be/z6sdaagse/2007/nl/dagboek/ ; 

   

 

 Zesdaagse van Gent: kippenvelmomenten bij de vleet 
   (22/11/2007) 

Na de tweede wedstrijddag staat Iljo Keisse met Robert Bartko aan de leiding in de Gentse 
zesdaagse. De Zwitsers wereldkampioenen Bruno Risi en Franco Marvulli volgen in dezelfde ronde op 
1 puntje, en de Nederlanders Robert Slippens en Danny Stam volgen op 34 punten. Kenny De Ketele 
staat met de Italiaanse veteraan Marco Villa mooi 5deop 2 ronden, de Duitsers Beikrich-Mohs gaan 
hen 4 puntjes vooraf.  
 
De strijd om de podiumplaatsen lijkt zo al beslecht, maar dat neemt niet weg dat we al mooie dingen 
zagen in het Kuipke. Zo waren er woensdag in het 2de deel van de avond verschillende 
kippenvelmomenten toen Iljo een ronde pakte in de dernyreeks en het pak in het zicht van de meet 
nog eens passeerde, de dernyfinale won, en met Bartko de 500 meter tijdrit en de afsluitende 
ploegkoers won.  
 
Na de eerste avond stonden Risi – Marvulli aan de leiding met 87 punten. Iljo en Bartko volgden op 6 
punten. De dag begon met een korte plechtigheid in de inkomhal van het Kuipke waar een 
herdenkingsplaats werd onthuld ter ere van de vorig jaar overleden Spaanse wereldkampioen Isaac 
Galves.  
 
Kenny De Ketele staat met Villa dus mooi 5de. Zij wonnen op dag 1 de afsluitende ploegkoers in de 
spurt tegen Roberts-Hester. Eerder was Kenny al het snelst in een dernyreeks. Dimitri De Fauw volgt 
met de Zwitser Aeschbach op 8 ronden en de 8ste plaats. Op dag 2 won Dimi de afvalling. Steve 
Schets met zijn kameraad Ingmar Depoortere staan 13de. Op dag 2 wonnen zij de puntenkoers over 
60 ronden. 

   

 

 Zesdaagse van Gent: Risi/Marvulli op kop    (24/11/2007) 

Vier dagen ver zijn we in de zesdaagse Vlaanderen Gent. Bruno Risi en Franco Marvulli namen de 
leiding over van Iljo Keisse en Robert Bartko door een ronde te nemen in de 2de ploegkoers van de 
vrijdag. Eerder hadden Robert Slippens en Danny Stam hen dit voorgedaan zodat Iljo met Bartko nu 
volgt op 1 ronde van zijn 2 concurrenten. Iljo deed nog een poging om de scheve situatie recht te 
zetten maar werd gecounterd. Met nog 2 dagen te gaan stijgt de temperatuur in het Kuipke!! 
 
Ook Kenny De Ketele, gekoppeld aan Marco Villa, blijft intussen uitstekend presteren. Na 2 dagen 
zagen zij de 4de plaats binnen bereik en een dag later was het al zo ver. Samen met Beikirch-Mohs 
staan ze op 3 ronden, maar Kenny en Marco hebben 11 punten meer. Dimitri De Fauw en Aeschbach 
staan 8ste, maar met 197 punten zijn het slechts de 3 eerste ploegen die op dat vlak beter doen. 
Dimi scoort goed in heel wat nevennummers en won een afvallingskoers en een dernyreeks.  
 
Steve Schets en Ingmar De Poortere staan 13de. De twee kameraden beleven een zware week. De 
val van Steve tijdens de Memorial Noël Foré op 11 november heeft daar veel mee te maken. Hij liep 
toen heel wat schaafwonden en een pijnlijke knie op, de sporen daarvan zie je nog steeds. Maar het 
is vooral een pijnlijke rug die Steve parten speelt. Donderdagavond werd hij halfweg zelfs 
geneutraliseerd.  
 
Nog 2 dagen te gaan dus in een steeds uitverkocht Kuipke. Op onze foto-pagina vind je 20 foto’s van 
woensdag. 
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 Zesdaagse van Gent op www    (24/11/2007) 

Terwijl de zesdaagse Vlaanderen Gent afstevent op een zinderende finale geven we graag nog enkele 
www-tips mee: An Wauters was er woensdag bij, ze bracht hierover verslag uit op haar blog en heeft 
er zitten tekenen. De tekening van Iljo kwam terecht in een nieuwe reeks wallpapers op haar 
wielersite maar ook op de site gentblogt.be. Via die laatste vonden we dan weer leuke tekeningen, 
van Joop Zijlaard op de derny, en van Iljo en een bomvol Kuipke op de teken-blog 
http://geertclarisseeveryday.blogspot.com (klik op de tekeningen voor een grote versie). Gentenaar 
Iljo zelf brengt dagelijks verslag uit in zijn corner op sport.be. Het verloop van de wedstrijden in het 
Kuipke kan je volgen via dit overzicht met alle uitslagen. En tenslotte zijn er naast de 20 foto’s op 
onze ploegsite nog 32 foto’s te vinden op cyclingmoments.com. Veel surfgenot!! 

   

 

 Zesdaagse van Gent: zege voor Iljo, Kenny knap 4de 
   (25/11/2007) 

Met zijn Duitse ploegmaat Robert Bartko heeft Iljo Keisse zondag de 67ste editie van de Gentse 
Zesdaagse gewonnen. Schitterend ook was de prestatie van Kenny De Ketele, die met Marco Villa de 
vierde plaats kon vasthouden tegen de Duitsers Beikirch-Mohs.  
 
Het zag er benauwd op het eind van de finale ploegkoers. De top 3 in het klassement bleef aan 
elkaar gewaagd en met nog 50 ronden te gaan bedroeg het verschil tussen Risi/Marvulli en 
Keisse/Bartko 1 schamel puntje. De Nederlanders Slippens/Stam waren dan al uitgeteld op punten en
konden enkel via een winstronde de eindzege in de wacht slepen. Vijf keer moest er gespurt worden 
voor punten en Marvulli pakte de eerste 3. De beslissing leek gevallen maar een ultiem alles of niets 
van Iljo resulteerde in een bonusronde kort voor het eind! Schaakmat voor de rest, en Iljo won nog 
de slotsprint. Het Kuipke ontplofte, de mannen in Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen truitje 
kregen een staande ovatie.  
 
Hoe sterk Kenny De Ketele presteerde schreven we al, ook in de finale ploegkoersen liet hij zich 
gelden. Op de achtste plaats eindigde Dimitri De Fauw met Alexander Aeschbach. Met 285 punten 
scoorde dat Belgisch Zwitsers duo sterk in de andere dan puntenkoersen, slechts de top 3 deed 
beter. Steve Schets tenslotte wist toch door te zetten ondanks een moeilijke periode met ernstige 
rugproblemen en dat is een opsteker voor het verdere verloop van het seizoen. 

   

 

 Wereldbeker baanwielrennen Peking    (10/12/2007) 

Afgelopen weekend stond in Peking de 2de manche van de wereldbeker baanwielrennen op het 
programma. Voor onze pistiers was dit meteen ook een kennismaking met de Olympische piste voor 
augustus 2008.  
 
Het weekend voordien had Kenny De Ketele in de wereldbekerwedstrijd in het Australische Sidney 
met Tim Mertens een knappe zesde plaats behaald in de ploegkoers. Dinsdag reisde het 
internationale gezelschap van pistiers dan door naar Peking, waar Iljo Keisse – er in Sidney niet bij - 
hen kwam vervoegen. De verplaatsing verliep met nogal wat problemen zoals vertragingen, 
materiaal dat achter bleef, moeilijkheden bij het inchecken in het hotel, en op de koop toe bleek Iljo 
ziek, waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. Donderdag was alles in orde, en langzaamaan bleek 
gelukkig ook beterschap bij Iljo.  
 
Vrijdag begonnen de eerste competities al. Iljo werd mooi 5de op de puntenkoers, nadat hij de eerste
kwalificatiereeks gewonnen had. De zege ging naar de Spanjaard Joan Llaneras. In de 4 kilometer 
ploegenachtervolging reed Kenny met Ingmar De Poortere, Tim Mertens en de jonge Stijn Steels. De 
Belgen pakten de 12de plaats in een knappe tijd van 4.11.345. Op dag 3 was er dan de ploegkoers 
met 36 ingeschreven teams. Iljo en Kenny plaatsten zich met een vijfde plaats in de 2de reeks. In de 
finale behaalden zij de zevende plaats. De zege ging naar de Fransen Neuville/Riblon, die samen met 
de Ukrainers Polatayko/Volodymyry (3de) al vroeg een ronde pakten. Nadien deden alleen de Britten 
Cavendish/Wiggins hen dat na. 
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 6daagse Zuidlaren: Dimi met Steven De Neef    (12/12/2007) 

Een zesdaagse op een mobiele 182meter-baan in een hal van de Prins Bernard Hoeve in Zuidlaren, 
het is eens wat anders dan München, Zurich, Kopenhagen, Amsterdam of Gent. De zesdaagse van 
Maastricht werd van de kalender afgevoerd, maar onze noorderburen pakken nu uit met de "Dagblad 
van het Noorden Zesdaagse", een nieuw wielerevenement van 11 tot en met 16 december. Toppers 
op de affiche zijn Bruno Risi en Franco Marvulli. De eerste dat zit er op en de Zwitsers staan met 69 
punten aan de leiding. Het Duits-Zwitserse koppel Alexander Aesbach/Christian Grasmann staat 2de, 
gevolgd door de Nederlander Aart Vierhouten met zijn Zwitserse ploegmaat Andreas Beikirch. 
 
Elf teams verschenen aan de start, en voor onze ploeg is Dimitri De Fauw daarbij. Hij rijdt samen met
Steven De Neef, en zij vormen het enige Belgische koppel. Ze behaalden 51 punten en staan 
momenteel 6de op 2 ronden. Op punten deden alleen Risi/Marvulli het beter. Bij de deelnemers 
vinden we met Aart Vierhouten, Servais Knaven en Leon van Bon ook enkele Nederlandse 
wegrenners terug. 

   

 

 Meest sexy sportman van het land? Stem Iljo !!    (12/12/2007) 

Wie is volgens u dé hunk in de Belgische sportwereld? Dat vragen ze zich ook af bij Het 
Nieuwsblad/Sportwereld en op hun website organiseren ze hiervoor een verkiezing. Meer nog, in de 
strijd voor de titel van meest sexy sportman prijkt Iljo Keisse momenteel op de eerste plaats met 
18,76% van de stemmen. En we willen nog graag een tandje bijsteken, stemmen op Iljo dus, je vindt
de poll op http://www.sportwereld.be/polls/index.aspx, even registreren en stemmen! 

   

 

 Zesdaagse van het Noorden, Zuidlaren: De Fauw / De Neef 7de 
   (17/12/2007) 

Bruno Risi en Franco Marvulli hebben de Zesdaagse van het Noorden in het Nederlandse Zuidlaren 
gewonnen. Het Zwitserse duo greep op de eerste dag de leiding en gaf die niet meer uit handen. Met 
een puntentotaal van 294 bleven ze Aart Vierhouten en zijn Duitse partner Andreas Beikirch 58 
punten en een ronde voor. De Italianen Marco Villa en Angelo Ciccone werden derde. Dimitri De Fauw 
met Steven De Neef werden zevende. 

   

 

 BK op de piste: titels voor Iljo en Kenny    (17/12/2007) 

Afgelopen weekend stond met de Belgische Kampioenschappen op de piste de eerste van een hele 
reeks pistemeetings in Gent op het programma. In het wielercentrum Eddy Merckx werd Iljo Keisse 
voor de 2e maal op rij Belgisch kampioen puntenkoers. Als favoriet klaarde hij de klus met 74 
punten, Kenny De ketele (61 punten) en Davy Tuyttens pakten de dichtste ereplaatsen.  
 
In de ploegenachtervolging zat Kenny in het winnende team. Samen met hem waren dat ‘belofte van 
het jaar’ Dominique Cornu, Ingmar De Poortere en Tim Mertens. Het viertal kwam 4 seconden tekort 
voor het Belgisch record. Steve Schets zat in de ploeg die 2de werd. 

   

 

 Iljo is meest sexy Belgische sportman!!    (20/12/2007) 

Awards, prestigieuze prijzen en polls voor sportmannen, vrouwen en ploegen van het jaar vliegen ons
rond de oren in deze tijd van het jaar, en bij de leukste deelt onze ploeg in de prijzen: Iljo Keisse is 
de meest sexy Belgische sportman!!  
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Iljo haalde het met 18,35% van de 3782 stemmen, uitgebracht door de lezers – of voornamelijk 
lezeressen - van Het Nieuwsblad/Sportwereld. Cédric Van Branteghem (2de) en Tom Boonen (3de) 
waren nooit een bedreiging.  
 
Een artikel en interview met Iljo over deze verkiezing kan je lezen op de website van Sportwereld. 

   

 

 BK op de piste: titels nu voor Iljo, Kenny en Dimitri    (27/12/2007) 

Na de Belgische titels in de puntenkoers en ploegenachtervolging van vorige week waren er voor 
onze renners nu ook titels in de ploegkoers, scratch, de kilometer, en omnium. De wedstrijden 
gingen door op 23 en 26 december.  
 
In de ploegkoers waren de favorieten Iljo en Kenny met overwicht het sterkste. Het zilver was voor 
Dimitri, gekoppeld aan De Neef. De winnaars wonnen vijf van de acht sprints. In de individuele 
achtervolging pakte Dominique Cornu (Predictor-Lotto) de Belgische titel. Kenny volgde op 4 
seconden, goed voor zilver. Daar voegde Kenny 3 dagen later de Belgische omnium-titel aan toe. Hij 
won 3 onderdelen: de 3 km achtervolging, de puntenkoers en de 1000m. Dimitri, vorig jaar nog 
winnaar van de omnium, won de 2 overige nummers en was in de totaalstand 3de. Tim Mertens, 4 
keer 2de, ging hem nog vooraf. Tot slot waren er titels voor Dimitri in de scratch en Kenny in de 
kilometer. Mijn vijftiende en zestiende driekleur tot nog toe, aldus Kenny. 
 
Iljo was er op 26 december niet meer bij, hij vertrok meteen na het BK ploegkoers naar Dortmund 
waar hij op Kerstavond deelnam aan de Weihnachtspreis Dortmund. Iljo maakte er deel uit van een 
internationale selectie die 2de werd, na een Duits team. Op 27 december start hij dan met Robert 
Bartko in de zesdaagse van Zrich. 

   

 

 Kenny De Ketele nationaal kampioen achter de derny. 
   (01/01/2008) 

Net voor de jaarwisseling kroonde Kenny De Ketele zich op de piste in Gent tot Belgisch kampioen 
achter de derny. Gegangmaakt door Luc Van Uytvanghe reed hij zijn dichtste belager, Steven De 
Neef, op een ronde. Op een veertiental dagen pakte Kenny dus nationale titels in de 
ploegenachtervolging, de ploegkoers, de kilometer, omnium en derny. 

   

 

 Zesdaagse van Zürich: zege gaat naar Bruno Risi en Franco Marvulli 
   (01/01/2008) 

Bruno Risi en Franco Marvulli hebben in eigen land de Zesdaagse van Zürich gewonnen. De Zwitsers 
hadden meer punten en maakten in de finale ploegkoers hun ronde achterstand goed op Iljo Keisse 
en Robert Bartko.  
 
Iljo Keisse en Robert Bartko gingen als leiders de slotnacht in van de Zesdaagse van Zürich. Na een 
blitsstart stonden de 2 gedurende 3dagen aan de leiding. Na de 4de nacht kwamen de Zwitsers 
Risi/Marvulli aan de leiding maar één dag later bevonden die zich terug op 1 ronde van Iljo. Het 
Nederlands-Deense gelegenheidsduo Stam/Morkov eindigde op de 3de plaats. Robert Slippens was 
out door een blessure. 

   

 

 Op naar 2008 met Professional Cycling Team Topsport-Vlaanderen 
   (01/01/2008) 

Aan alle supporters en wielerliefhebbers onze allerbeste wensen voor een vreugdevol, succesvol en 
gezond 2008 vanwege Professional Cycling Team Topsport-Vlaanderen !! 
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De inhoudelijke en vormelijke aanpassingen aan de ploegsite met het oog op seizoen 2008 zijn 
intussen ver gevorderd, meer daarover heel binnenkort online. Vanaf nu is het officiële webadres 
http://www.topsport-vlaanderen.be. Intussen blijven we de actuele sportieve ontwikkelingen 
uiteraard verder volgen. 
 

 

. 

   

 

 Zesdaagse van Rotterdam: Zwitsers op kop.    (06/01/2008) 

De Zwitsers Risi/Marvulli staan al 3 dagen op rij op kop in de Zesdaagse van Rotterdam. De winnaars 
van Zurich totaliseren 210 punten en worden gevolgd door Iljo Keisse en Robert Bartko die 7 punten 
minder hebben. Erik Zabel en Peter Schep staan derde op één ronde, maar zij moeten de kaap van 
200 punten, goed voor een bonusronde, nog nemen.  
 
Je kan de zesdaagse van Rotterdam live volgen via http://www.zesdaagserotterdam.nl/tv/. Je kan 
ook een interview met Iljo herbekijken. 
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