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Nieuws 2018
De Ketele - De Pauw voorop, nog twee dagen te gaan
07 January 2018 - Wooning Zesdaagse van Rotterdam (CL2, NED)
Nog twee dagen te gaan in de 36e Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw voeren er de stand aan voor twee
Nederlandse koppels.
Niki Terpstra en Dylan van Baarle volgen op één ronde en op plaats drie en op twee ronden volgen Yoeri Havik en Stroetinga.
Ons duo nam al autoritair de leiding na dag één en begon aan dag drie met twee ronden voorsprong. Niki Terpstra en Dylan van Baarle wisten dan
één ronde terug te nemen.

Trainingsstage Calpe 2018: Walter Planckaert blikt vooruit
09 January 2018 - Teamnieuws
Vandaag en vooral morgen zullen onze renners en stafleden aankomen in hotel Gran Hotel Sol y Mar in het Spaanse Calpe - Alicante om er 10 dagen
te trainen. Daarmee zitten we in de laatste rechte lijn richting wegseizoen 2018. We spraken vooraf al even kort met Walter Planckaert.
Ploegleiding en omkadering zullen liefst negentien renners opvolgen en begeleiden tijdens deze stage. Afwezig zijn onze pistiers Kenny De Ketele,
Moreno De Pauw en neoprof Robbe Ghys, zij rijden de zesdaagse van Bremen. Goed nieuws alvast is dat al onze renners fit zijn, ook zij die vorig
jaar met blessures aan de kant stonden. Amaury Capiot bijvoorbeeld, out na tot 2 maal toe knie-operaties, traint goed mee. Net als Benjamin
Declercq, eind vorig jaar out door eveneens een knieblessure. Piet Allegaert liep in december tijdens een individuele trainingsstage in het zuiden een
breukje op aan het kopje in de enkel maar ook hij heeft de trainingen hervat.
Walter blikt gretig vooruit naar een seizoen waar veel van verwacht wordt: "We kunnen eind januari al starten met een voor onze ploeg schitterend
programma: voor het eerst zijn we erbij in de vier wedstrijden in Palma de Mallorca en starten naast de GP Marseillaise en Etoile de Bessèges ook
voor het eerst in de vijfdaagse ronde van Valencia. Nadien volgen nog Murcia, Almeria, Tour of Oman en Ruta del Sol. Iedereen zal snel competitie
in de benen hebben, altijd beter dan trainen!".

Amaury Capiot tijdens de ploegstage in Calpe januari 2017 (foto © Tim De Waele)

De Pauw / De Ketele winnen Rotterdam
10 January 2018 - Wooning Zesdaagse van Rotterdam (CL2, NED)
De macht grijpen op dag 1, de leiding niet meer afstaan en een orgelpunt plaatsen tijdens de slotnacht, zie daar het strak plan van Kenny De Ketele en
Moreno De Pauw bij de start van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2018. En of het gelukt is, ons duo haalde het met vier ronden voorsprong op
Havik-Stroetinga.
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Alle grote namen uit de zesdaagsewereld sieren de erelijst van Rotterdam, daarom was deze editie één van de doelen voor ons duo deze winter. Ook
mooi: het is geleden van 1976 dat een Belgisch duo Rotterdam won. En dat waren toen Eddy Merckx en Patrick Sercu.

De Ketele - Reinhardt winnaars in Bremen
17 January 2018 - Sixdays Bremen (CL1, GER)
Kenny De Ketele stond gisterenavond voor de tweede keer al dit jaar op het hoogste podiumschavotje. Samen met de Duitser Theo Reinhardt won hij
54e Zesdaagse van Bremen.
Begin januari won Kenny nog samen met Moreno De Pauw in Rotterdam. In Bremen werd ons duo dus even gescheiden. Moreno reed met Leif
Lampater maar die laatste was ziek bij het begin van de zesdaagse. Uiteindelijk eindigden zij op plaats zes. Robbe Ghys, gekoppeld aan de
Nederlander Wim Stroetinga, eindigde op plaats vijf. Na de vijfde dag stonden zij nog op plaats drie in dezelfde ronde als de leiders. Schitterende
prestatie van onze neoprof, na dag één voerden zij zelfs de stand aan hier. In 2016 won Kenny nog in Bremen aan de zijde van Duitser Christian
Grasmann. Op 25 januari rijden Kenny en Moreno weer samen de zesdaagse van Bremen.

4 dagen Challenge Ciclista Mallorca 2018
24 January 2018 - Teamnieuws
Calpe 2018 is al een paar dagen verleden tijd. Er werd hard gewerkt, lange stevige trainingen werden afgewisseld met recuperatiemomenten en we
hebben voor 100% gedaan wat we gepland hadden te doen, zo hoorden we bij sportdirecteur Hans De Clercq. We zijn klaar voor onze eerste
competitie: van donderdag tot zondag rijden we vier ééndagswedstrijden onder de naam Challenge Ciclista Mallorca 2018.
Er waren geen zieken en geen gekwetsten, de weersomstandigheden waren optimaal, gewoon de beste stage ooit aldus Hans die dinsdag met 11
renners vertrok naar Mallorca voor onze eerste competitie van het nieuwe seizoen. Van donderdag tot zondag rijden we vier ééndagswedstrijden
onder de naam Challenge Ciclista Mallorca 2018. Elke dag zullen we een selectie van 7 renners aan de start brengen. Op dag één zijn dat Kevin
Deltombe, Christophe Noppe, Emiel Planckaert, Mathias Van Gompel, Preben Van Hecke, Kenneth Van Rooy en Jordi Warlop. Twee dagen na
Mallorca starten we dan in de Volta a la Comunitat Valenciana, een rittenwedstrijd van UCI categorie één over vijf dagen. Renners en staf kijken er
super gemotiveerd naar uit, veel ploegen staan in de rij om hier te mogen starten. We ervaren vanuit het buitenland veel respect en waardering voor
onze werking, dat lees je bijvoorbeeld ook op de site van de organisator waar hij ons aankondigt als het Belgische team dat komt met zeer
interessante jonge renners die ongetwijfeld hoofdrolspelers zullen zijn in de ontsnappingen.

Preben Van Hecke in de prijzen, knappe start van Jordi Warlop
29 January 2018 - Challenge Ciclista Mallorca (ESP.)
De eerste wegwedstrijden voor de profs op Europese bodem 2018 werden in Mallorca gereden en voor Sport Vlaanderen - Baloise is dit prima
verlopen. Preben Van Hecke toonde zich aanvallend en pakte nevenklassementen en neoprof Jordi Warlop pakte mooie ereplaatsen.
Van donderdag tot zondag reden we in Mallorca vier ééndagswedstrijden, vier "trofeo's" onder de naam Challenge Ciclista Mallorca 2018. Preben
Van Hecke, altijd bij de kandidaten voor een vroege vlucht, toonde zich meteen, zowel donderdag als zaterdag. Donderdag was dat onmiddellijk na
de start en bergop. Aanvankelijk raakte hij weg met een Spanjaard en verderop sloot nog een pakketje aan. We kregen een kopgroep van 8 met bij
Preben 5 Spanjaarden, een Italiaan en een Hongaar. In de finale vielen enkele renners vooraan weg en op 15 kilometer van de finish was iedereen
gegrepen. John Degenkolb won de sprint, en Jordi Warlop (12) en Kenneth Van Rooy (15) reden top 20. Preben mocht naar het podium voor de
"metas volantes" dagprijs voor de tussenspurten en de bergprijs.
Zwaardere kost kregen de renners voorgeschoteld vrijdag. De weersomstandigheden waren intussen niet optimaal, grijs en regen. Pech was er voor
Benjamin Declercq, in de eerste afdaling kon hij een voor hem gevallen renner niet ontwijken en viel hij zelf op de linker knie. Benjamin stapte uit
koers en liet ook de derde wedstrijd aan zich voorbij gaan. Gelukkig ondervond hij geen hinder bij het losfietsen en voor de laatste wedstrijd op
zondag stond hij weer bij de deelnemers. Tim Wellens won, Thomas Sprengers (14) en Jordi Warlop (15) eindigden in een groepje op 5'47" van de
winnaar.
Zaterdag, nog steeds in slechte weersomstandigheden, zat Preben dus weer in de aanval. Met zijn drieën waren ze weg en Preben pakte de dagprijs
voor de tussenspurten. De zege ging hier naar de Let Toms Skujiņš. Thomas Sprengers was op plaats 23 onze dichtste finisher. De laatste trofeo ging
opnieuw naar John Degenkolb. In de massaspurt pakte Jordi Warlop knap de zevende plaats. Voor Benjamin Declercq lijken alle zorgen ook van de
baan, hij hield stand in het eerste peloton en werd 14de.
Hier een reeks foto's van deze vier wedstrijden.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Preben Van Hecke (Foto © Tim De Waele / Getty Images)

Aimé De Gendt 11e in Franse seizoensopener
29 January 2018 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1 FRA)
AG2R Fransman Alexandre Geniez won zondag de GP La Marseillaise. Aimé De Gendt eindigde net buiten de top 10. Jonas Rickaert, ziek,
verscheen niet aan de start.
Een kopgroep van vijf liep meer vijf minuten uit maar werd op weg naar de finale gegrepen. Nieuwe pogingen om weg te geraken kenden geen
succes tot we vooraan een groep van negen kregen met daarbij drie man van AG2R. Alexandre Geniez haalde het dan in de sprint. Een trio spurtte
voor plaats 10 met daarbij Aimé De Gendt die 11de werd. Dimitri Claeys ging hem nipt vooraf, dat was op 1'52" van de winnaar. En pech was er dus
voor Jonas, ziek en niet gestart. Hopelijk is hij hersteld tegen woensdag voor vijf dagen Ster van Bessèges.

Overwinningen in het omnium, ploegkoers en U23 Puntenkoers
29 January 2018 - Baanwielrennen, Internationale Meeting, VWEM Gent (BEL)
Lindsay De Vylder is sterk uit de stage in Calpe gekomen, afgelopen weekend was hij de beste in het omnium op de internationale pistemeeting in het
Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. En zondag won Lindsay samen met Robbe Ghys de ploegkoers. Intussen zijn er in de zesdaagse van Berlijn
nog 2 dagen te gaan, Kenny De Ketele en Moreno De Pauw staan op plaats 2, nog volop in strijd voor de overwinning!
Robbe Ghys werd zaterdag vierde in het omnium. Hij was wat ziek maar voelde zich zondag al merkelijk beter en stak ook de puntenkoers U23 op
zak.
Later deze week trekken Robbe en Lindsay naar de zesdaagse van Kopenhagen en nadien reizen ze door naar het Portugese Anadia voor een stage
met de baanwielrenners in voorbereiding op het WK in Apeldoorn.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Belgian Cycling
@BELCycling

#BelgianIntTrackMeeting Results Points Race Men U23: 1
Robbe Ghys 2 Degeuerce (FRA) 3 Kooistra (NED)
2 10:26 PM - Jan 28, 2018 · Ghent, Belgium
See Belgian Cycling's other Tweets

Belgian Cycling
@BELCycling

#BelgianIntTrackMeeting Results Madison Men Elite: 1 Lindsay
De Vylder-Robbe Ghys 2 Gladysh-Hryniv (UKR) 3 Otto
Vergaerde-Jules Hesters
7 11:24 PM - Jan 28, 2018 · Ghent, Belgium
See Belgian Cycling's other Tweets

Knap werk van Mathias, Preben en co!
03 February 2018 - Volta a la Comunitat Valenciana (2.1 ESP)
Knap werk van onze ploeg in de Ronde van Valencia. Neo-prof Mathias Van Gompel reed dik 120 kilometer in de aanval in rit twee en reed daarop
twee dagen in de combiné leiderstrui. In het bergklassement stond Mathias op plaats twee en vandaag in rit vier pakte Preben daar een hele korf
punten, goed voor de leiding in dit nevenklassement.
Rit één ging in de sprint naar de Nederlander Danny van Poppel. Christophe Noppe spurtte er naar de 11de plaats. Donderdag was het dan de dag
voor Mathias: mee in de goede vlucht, punten op vier beklimmingen waaronder eerste op een klim van categorie 1, en winst in een tussenspurt. Twee
dagen op rij was de combiné-trui voor Mathias. De koplopers liepen tot zes minuten uit en op ongeveer 25 kilometer van het einde werden ze
gegrepen. Valverde won de rit en nam de leiding in het klassement. Mathias stond dus ook tweede in het bergklassement.
Nadat de regen meer dan een hele nacht met bakken uit de lucht werd er beslist dat de ploegentijdrit van vrijdag niet meetelt voor het klassement. De
tijdrit werd wel nog gereden, een prestigestrijd gewonnen door BMC en met Sport Vlaanderen - Baloise toch mooi op plaats acht.
Rit vier ging dan opnieuw naar Alejandro Valverde. Dit was een rit voor de klimmers maar wat onze mannen lieten zien in de beginfase was sterk.
Op de eerste klim van de dag, categorie 3, pakten we met Mathias, Preben en Benjamin Declercq alle punten. De volgende vier beklimmingen waren
allen voor Preben: 2 x 2e, 1 x 1e en 1 x 3e categorie. In de finale van de rit bleven er nog een klim van categorie 3 en van categorie 1 over, in de stand
voor de bollentrui heeft Preben nu een voorsprong van zes punten op zijn dichtste belager. Er was dan ook nog een tussenspurt na 39 kilometer die
gewonnen werd door Kenneth Van Rooy en Kevin Deltombe werd derde. In het Combiné klassement staat Mathias nu tweede. Morgen is er de slotrit
met slechts één klim van categorie drie. In de heuvelachtige tweede rit en de lastigste vierde rit was Thomas Sprengers onze beste renner aan de
finish, hij staat in de stand op plaats 35 op 5'08" van Valverde.

En knap werk van onze mannen in Zuid-Frankrijk
03 February 2018 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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En net zoals in Spanje knap werk van onze mannen in Zuid-Frankrijk: Milan Menten in de ontsnapping op dag 1, twee dagen in de bergtrui en leider
in het jongerenklassement, aanvaller Dries Van Gestel zowel donderdag als vrijdag pas gegrepen in de slotkilometer, vier top-10 plaatsen op rij voor
Amaury Capiot en top-10 in rit 1 voor Jordi Warlop, en na vier dagen staan we op kop in het ploegenklassement. Sterk!
De eerste aanval woensdag was meteen de goede. Het groepje van drie met Milan was weg en onze Limburgse neoprof pakte de punten voor de
bergtrui en bonificatieseconden voor het jongerenklassement. Boven 3'30" kwam de voorsprong van het trio niet. Nadat de prijzen binnen waren liet
Milan zich afzakken tot in het peloton. De Fransman Marc Sarreau (FDJ) won de sprint licht bergop, Amaury werd zesde, Jordi achtste en Sport
Vlaanderen - Baloise nam de leiding in het ploegenklassement. Donderdag in rit twee kregen we dan een kopgroep van zes met daarbij Dries Van
Gestel. Hij pakte onderweg de twee bergprijzen, dat was geen bedreiging voor Milan in dat klassement. De vluchters kregen wat meer voorsprong
dan woensdag, 4'40" maximaal en met vier hielden ze stand tot op ongeveer 800 meter van de finish. Amaury werd knap vierde en in het
ploegenklassement schoven we naar plaats twee. Christophe Laporte werd ritwinnaar.
Fransman Benoit Cosnefroy (AG2R) was sterk in rit drie, en nam de bergtrui en de leiding in het jongerenklassement over van Milan. Op weg naar
de finale trok Dries met Frederik Backaert op zoek naar de eerder ontsnapte Romain Combaud. Nu werden de vluchters pas gegrepen op 500 meter
van de finish. Ritwinnaar werd opnieuw Marc Sarreau (FDJ) en Amaury werd achtste. Zaterdag tenslotte ging de zwaarste rit van deze Ster van
Bessèges naar Sean De Bie. Marc Sarreau voert de stand aan en Amaury pakte knap de tiende plaats.

Meer dan uitstekend gedaan!
05 February 2018 - Volta a la Comunitat Valenciana (2.1 ESP) & Etoile de Bessèges (2.1 FRA)
Valencia en Bessèges zitten erop, Sport Vlaanderen - Baloise pakte meerdere prijzen en kan terugblikken op vijf schitterende koersdagen op 2
fronten!
De Ronde van Valencia was top. Preben Van Hecke had na rit vier al zekerheid van de bergprijs en daar kwam met Thomas Sprengers nog de
eindzege in de combiné bij. Thomas trok in de slotrit mee in de aanval, won de tussenspurt, nam punten voor de bergtrui en zijn plaats in het
algemeen klassement (33e) deed de rest. Op en over de concurrenten dus en samen met Preben op het eindpodium van deze rittenkoers. Bollentrui en
oranje trui, en met Christophe Noppe ook nog een zesde plaats in de rit.
In Bessèges pakte Tony Gallopin de eindzege na winst in de afsluitende tijdrit. Ook hier kan onze ploeg ook hier terugblikken op een geslaagde
missie van Jordi, Milan, Dries, Amaury en co!
Hier vind je nog een fotoreeks van de Ronde van Valencia.

Winst voor Kenny (+ Michael Mørkøv), Moreno (+ Yoeri Havik) tweede
07 February 2018 - Kopenhagen 6 Day Race (CL2, DEN)
Kenny De Ketele stak dinsdagavond met de Deen Michael Mørkøv de Zesdaagse van Kopenhagen op zak. Moreno De Pauw, gekoppeld aan de
Nederlander Youri Havik, werd tweede.
Kenny maakte het verschil met een aanval in de afsluitende ploegkoers. Dit was zijn vierde zesdaagse overinning deze winter. Lindsay De Vylder en
Robbe Ghys waren goed in Kopenhagen maar een ziek Robbe moest afhaken op de slotdag.

Weekend op Spaanse wegen met top 10 voor Edward Planckaert
13 February 2018 - Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Calida (1.1 ESP) & Clasica de Almeria (1.HC ESP)
Met Murcia en Almeria stonden afgelopen weekend twee lastige Spaanse koersen op het programma, resperctievelijk goed voor 208,3 en 185,1
kilometers. In Murcia toonden Dries Van Gestel en Aaron Verwilst zich in de aanval, en in Almeria pakte Edward Planckaert de negende plaats in de
sprint.
Behoorlijk wat klimwerk zaterdag in voluit geschreven, de "Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Calida", achtereenvolgens een klim van
categorie 3, 2 en 1 richting finale. Na amper 20 kilometer koers raakte een grote groep weg met daarbij Dries Van Gestel en Aaron Verwilst. Enkele
grote namen vooraan ook: Gilbert, Jungels, Serry, Valgren, Trentin, Spilak, Erviti, Gatto, enz. Met nog 160 kilometer te gaan hadden ze bijna vier
minuten voorsprong, in het peloton waren het Astana en Movistar die werkten. Over de eerste klim en op de tweede brak zowel de kopgroep als het
peloton uiteen. Vooraan bleef vijf man over en vanuit het peloton trok met Valverde, Fuglsang en de latere winnaar Luis Leon Sanchez een trosje
favorieten naar voor. Dries eindigde op plaats 20 op 10"17" van de winnaar. Slechts 39 man werd in de uitslag opgenomen, maar Sprengers, Rickaert,
Van Gompel en Verwilst reden de wedstrijd wel uit.
Voor Almeria zondag werd Aaron Verwilst vervangen door Preben Van Hecke. Ook hier het nodige klimwerk vanaf ongeveer half koers ging het in
dalende lijn richting finish, een koers voor de sprinters dus. Helaas Jonas Rickaert en Christophe Noppe raakten betrokken bij valpartijen, gelukkig
zonder veel erg.

Rickaert Jonas
@RickaertJonas

crashed with 1,5k to go in #ClasicadeAlmeria , but i'm okay!
#toobad
10 6:52 PM - Feb 11, 2018 · Roquetas de Mar, Spain

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Noppe Christophe
ongeveer 11 maanden geleden

Clàsica Almeria; Valpartij op 4km van de aankomst.
In volle sprintvoorbereiding aan hoge snelheid onderuit geschoven.
Jammer, er zat een mooi resultaat in.
Hopelijk tegen woensdag hersteld voor de Ruta del Sol, tem zondag.
Bedankt Allegaert Piet voor het mooie werk! ... Meer weergeven
18

13

2

Aaron Verwilst leider in Meta Volantes
17 February 2018 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC ESP)
Drie ritten ver zijn we in de Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol. Neo-prof Aaron Verwilst staat er aan de leiding in het klassement voor de
tussenspurten en Thomas Sprengers is onze dichtste renner in het algemene klassement, 21ste op 1'11" van leider Wout Poels.
De organisatoren lanceren dagelijks een twitter-poll, uit vier renners wordt de drager van de trui #MaillotSimpatía gekozen. Thomas Sprengers kwam
als winnaar uit de bus voor de openingsrit, daarmee had hij al een truitje op zak nog voor een kilometer gereden te hebben. De eerste rit, meteen een
lastige, werd gewonnen door de Franse sprinter Thomas Boudat. Met Dries Van Gestel (12e), Thomas (23e) en Preben Van Hecke (36e) hadden we
drie man in het eerste deel van het peloton.
Rit twee was de koninginnerit met aankomst op de Alto de las Allanadas, 5,4 kilometer aan 9.6%). Wout Poels haalde het voor Luis León Sánchez en
Tim Wellens. Aaron Verwilst was mee in de vlucht van de dag, een kopgroep van negen die tot stand kwam na ongeveer 25 kilometer koers en die tot
meer dan zeven minuten voorsprong nam. Aaron pakte een eerste en tweede plaats in de tussenspurten, het nevenklassement dat hij zal aanvoeren na
rit drie. Op 35 kilometer van de finish werd hij gegrepen door een eerste peloton. Thomas was onze dichtste finisher, 22ste op 1'11" van Poels.
Rit drie was er eentje voor de spurters en werd gewonnen door de Italiaan Sacha Modolo. En zoals gezegd, Aaron kwam op kop in de stand voor de
meta volantes en kreeg de witte trui. Zaterdag volgt nog een rit over 191,2 kilometer met onderweg de Puerto de las Palomas, goed voor 13,7
kilometer aan 6.6%, de Puerto del Boyar, 2,6 kilometer aan 7% en de slotklimn een muur van 1,8 kilometer lang met stroken van 18%. Zondag
eindigen we met een tijdrit over 14,2 kilometer.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Vuelta Ciclista a Andalucia
ongeveer 11 maanden geleden

¡Aquí tenemos a los líderes de la General!
El líder de la General, Wout Poels, del Team Sky.
El Premio de la Montaña se mantiene para Luis Mas (Team Caja RuralSeguros RGA).
Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen - Baloise) es el nuevo líder de las Metas
Volantes. ... Meer weergeven
74

Opmerking plaatsen

15

Aanvallers: Farazijn dinsdag, Declercq zaterdag
17 February 2018 - Tour of Oman (2.HC OMA)
Sport Vlaanderen - Baloise toont zich in de vroege vluchten van de Tour of Oman. Maxime Farazijn hield er een dagje in de jongerentrui aan over na
de openingsrit, en Benjamin Declercq trok op pad in de rit naar Green Mountain.
Van bij de start van de openingsrit kregen we een kopgroep van vier met Maxime Farazijn erbij. De vluchters bleven vrijwel heel de rit voorop,
Maxime nam wat boni seconden en werd de eerste leider in het jongerenklassement. Goed voor de witte trui dus! Bryan Coquard won de rit in de
massasprint en werd de eerste leider. Kevin Deltombe werd 17de.
Nathan Haas stak rit twee op zak en werd daarlee de volgende leider. Stevig klimwerk onderweg zorgde voor een verbrokkeld peloton, Kevin nu op
plaats 22 was onze eerste finisher. Idem in rit drie, waar de zege ging naar Greg Van Avermaet die zo de leiderstrui weer overnam van Nathan Haas.
Benjamin Declercq was 28ste, Kevin 37ste. Magnus Cort Nielsen stak de vierde rit op zak en zaterdag kregen de renners dan de koninginnenrit met
de klim naar Green Mountain op het menu. Benjamin Declercq koos van bij de start voor de aanval en kreeg 5 man mee en pakte een eerste en
tweede plaats bij de tussenspurten. De vluchters hadden nog steeds 55 seconden voorsprong aan de voet Green Mountain, de slotklim van 5,7
kilometer. De ritzege ging naar de Columbiaan Miguel Angel Lopez, Aleksej Loetsenko werd tweede en is de nieuwe leider. Kevin werd 29ste,
Benjamin 39ste. In de stand is Kevin onze eerste renner, 26ste op 6'23" van de leider.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Foto © Tim De Waele / Getty Images

Ereplaatsen in Oman, nevenklassement in Spanje
18 February 2018 - Tour of Oman (2.HC OMA) / Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC ESP)
De slotrit in Oman was voor de sprinters en ging naar Alexander Kristoff. Amaury Capiot werd mooi zevende, Benjamin Declercq negende. Maxime
Farazijn reed opnieuw in de aanval. Kevin Deltombe is onze eerste renner in de eindstand: 25ste op 6'23" van de eindwinnaar, Alexey Lutsenko. En
in de Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol heeft Aaron Verwilst de eindzege in het klassement voor de tussenspurten beet.
Met vijf waren ze, de vluchters van de dag in Oman. Maxime was op post, net als in de openingsrit. Tot vier minuten liepen ze uit. Op 33 kilometer
van de finish liet hij zijn medevluchters gaan, hun voorsprong bedroeg op dat moment nog 50 seconden.
In Spanje stond er een tijdrit over 14,2 kilometer op het programma. De zege ging naar David De la Cruz en Tim Wellens is de eindwinnaar. Dik vijf
kilometer van de tijdrit ging over onverharde weg. Geen tussenspurten uiteraard, het truitje van de "metas volantes" was al voor de start binnen voor
Aaron Verwilst.
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Aaron Verwilst, eindwinnaar Meta Volantes Ruta del Sol
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ITT Ruta Del Sol, onverharde weg (foto: instagram Aaron Verwilst)

Top in de Omloop, in Kuurne zat het allemaal wat tegen
26 February 2018 - Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT, BEL) en Kuurne - Brussel - Kuurne (1.HC, BEL)
Wat bracht het Belgische openingsweekend voor Sport Vlaanderen - Baloise? Iedereen was tevreden na de Omloop het Nieuwsblad zaterdag, we
hebben goed gereden, hadden iemand mee in de lange vlucht en hadden twee man in de top 20. Dat laatste had zondag in Kuurne zeker ook gekund,
maar toen zat één en ander tegen, ook dat is koers.
Het zat van bij de start goed zaterdag, meteen een kopgroep van 10 met Edward Planckaert erbij. Op hellingen richting finale zoals de Molenberg en
de Berendries hadden we steeds iemand mee in een eerste groep, onder meer Thomas Sprengers, Dries Van Gestel en Amaury Capiot toonden zich.
Alle drie zaten ze nog in het peloton dat de groep waaruit winnaar Michael Valgaren ontsnapt was bijhaalde aan het slot. Aimé De Gendt zat daar
ook, hij deed zijn deel in die achtervolging. Zo konden we met Dries op plaats 15 en Amaury op plaats 17 twee mooie ereplaatsen behalen. Thomas
eindigde op plaats 49 in dezelfde tijd, Aimé op plaats 58 op 41 seconden. Aanvaller Edward eindigde als allerlaatste in een groepje met nog twee
man uit de vroege vlucht. Zo kennen we Edward, hoorden we achteraf bij de ploeg, hij ging zeker niet stoppen! Een karakterman die absoluut tot in
Meerbeke wilde doorgaan. De kopgroep reed 150 kilometer in de aanval, raakte gehalveerd met Edward nog steeds bij de laatste vijf, en werd op
Saramotins na gegrepen op ongeveer 44 kilometer van de finish.
In Kuurne-Brussel-Kuurne was Piet Allegaert onze man in de lange vlucht. Met zes medevluchters begon hij aan de tocht tegenwind tot voorbij
Geraardsbergen en terug. Meer dan 2'06" voorsprong kregen ze niet, iets wat we in veel wedstrijden van dit prille seizoen al zagen en dat mogelijk te
maken heeft met het feit dat ploegen dit jaar met zeven in plaats van met acht renners aan de start verschijnen. Aan de Kwaremont was het verhaal
van de vluchters zo goed als over. Daarvoor nog was er een valpartij geweest in het peloton. Maxime Farazijn en Milan Menten werden opgehouden
en Aaron Verwilst was bij de betrokkenen. Verderop intussen zagen we Jordi Warlop goed bezig, hij ging zeker stand houden vooraan maar reed lek
op een bijzonder slecht moment na de Kluisberg. Het peloton lag uiteen in een 5-tal groepen, terugkeren was niet meer te doen. Nog iemand die mee
ging zijn, Kevin Deltombe, viel op ongeveer 25 kilometer van de finish. Hij vertrok wat op zoek naar het peloton, moest wat bekomen, maar begon er
terug in te geloven tot hij helemaal alleen opnieuw viel. Zo bleef Christophe Noppe nog alleen over in het peloton.
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Edward Planckaert (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Piet Allegaert (foto © Erik Van Breugel / Cyclingmoments.com)

Amaury Capiot 11e bij -2° Celcius
27 February 2018 - Le Samyn (1.1, BEL)
De Waalse opener van het wegseizoen, Le Samyn, is al een zware koers en in -2° Celcius met daarbij een portie gure wind werd het helemaal straf.
Niki Terpstra won en Amaury Capiot deed het super op plaats 11!
Amaury volgde op 2'08" van de winnaar. In een groepje dat 11 seconden later spurtte voor plaats 13 hadden we Piet Allegaert en Benjamin Declercq.
Uiteraard ook knap, beide renners sloten 2017 af met een operatie en/of enkele weken gips. Edward Planckaert reed zich onderweg in de kijker en
eindigde op 3'44" en Maxime Farazijn volgde op 8'53". De wedstrijd ging over 200 kilometer met aankomst in Dour na vier plaatselijke ronden met
daarin zeer lastige kasseistroken. Quick-Step Floors had niet alleen op papier de sterkste bezetting, al vroeg namen ze de koers in handen, met zes
waren ze op post in een groep die snel de vroege vlucht opraapte en op weg naar de finale maakten ze er een afvallingskoers van. Terpstra haalde het
solo. Onder meer Edward en Amaury toonden zich onderweg, onze Limburger kwam 6 seconden te kort om mee te doen voor plaats 7. 63 van de 147
renners reden de wedstrijd uit.
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Napoleon Games Cup
@NapoleonGamesCC

@TeamSVB is klaar voor hun #LeSamyn
6 12:01 PM - Feb 27, 2018
See Napoleon Games Cup's other Tweets

Mooie 8e plaats voor Christophe Noppe
05 March 2018 - Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classics (1.1, BEL)
Net als in Le Samyn een 5-tal dagen geleden was Quick-Step Floors de ploeg met overwicht in de finale van Dwars door West-Vlaanderen. De
Fransman Rémi Cavagna won voor zijn ploegmaat Florian Sénéchal en Christophe Noppe pakte een mooie achtste plaats.
Drie renners kleurden de vlucht van de dag en liepen tot acht minuten uit. Met nog een 60-tal kilometers te gaan hadden ze slechts 1 minuut over op
het peloton, waar intussen een groep van een 10-tal renners in de tegenaanval trok. De twee groepen kwamen samen en daaruit raakte uiteindelijk het
trio met Cavagna, Sénéchal en Frison weg. Mooie achtste plaats dus voor Christophe, op 59 seconden van de winnaar. Edward Planckaert en Milan
Menten eindigden in dezelfde tijd.
Hevige regen en koude temperaturen maakten hier opnieuw een zeer zware koers van. Echt afzien, meerdere renners raakten onderkoeld.

Tweede trainingsstage in Calpe
05 March 2018 - Teamnieuws
Tien van onze renners verblijven momenteel opnieuw in hotel Gran Hotel Sol y Mar in het Spaanse Calpe - Alicante voor een tweede trainingsstage.
Zij ontsnappen aan de extreme weersomstandigheden die het peloton teisteren in België, Frankrijk en Italië.
De temperaturen zijn er schitterend momenteel, tot 22°. Sportdirecteurs Hans De Clercq en Andy Missotten werken er met Piet Allegaert, Amaury
Capiot, Aimé De Gendt, Kevin Deltombe, Jonas Rickaert, Thomas Sprengers, Dries Van Gestel, Preben Van Hecke, Aaron Verwilst en Jordi Warlop.
Stevige trainingen tot 6u30 en 210 kilometers worden afgewisseld rustigere dagen om los te rijden. En er was ook tijd om te vieren: de jarige Hans
De Clercq trakteerde bij een Belgische bakker. Woensdag na de training keert iedereen weer terug naar België. Zondag staan de volgende wedstrijden
op het programma.
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Preben Van Hecke 3e in Ronde van Drenthe
12 March 2018 - Ronde van Drenthe (1.HC, NED) en Paris-Troyes (1.2, FRA)
De Tsjech Frantisek Sisr (CCC Sprandi Polkowice) was zondag de snelste van een kopgroep in de Ronde van Drenthe. Preben Van Hecke zat mee
vooraan en werd mooi derde. In Paris-Troyes hadden we twee man in de top 20.
De Ronde van Drenthe is opgeklommen naar UCI niveau "HC", hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Kuurne-Brussel-Kuurne. De wedstrijd ging over
192 kilometer met daarin vier beklimmingen van de VAM-berg en een reeks kasseistroken en stroken met onverharde weg, al moesten er hiervan
enkele geschrapt worden door overvloedige regen de voorbije dagen.
Een kopgroep van 10 was in schuifjes tot stand gekomen voor en na de laatste passage over de VAM-berg. Het peloton lag nooit ver achterop, vooral
Lotto Soudal, Cofidis en Aqua Protect Veranclassic deden er het werk. Maar de vluchters hielden stand, Preben was één van de sterkhouders vooraan.
Een aanval van Floris Gerts op 3 kilometer van de finish maakte dat de groep uiteenviel zodat ze nog met zes overbleven om te sprinten voor de zege.
Frantisek Sisr won voor Dries De Bondt (Vérandas Willems-Crelan) en Preben.
In Frankrijk won Adrien Petit de categorie 2 wedstrijd Paris-Troyes. Na 180 kilometer was hij de snelste in de sprint van een peloton van bijna 70
man. Daarbij vijf man van onze ploeg, waarvan Benjamin Declercq (16e) en Kevin Deltombe (18e) in de top 20.
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Foto © Tim De Waele / Getty Images

Knappe 2de plaats voor Amaury in Nokere
17 March 2018 - Danilith Nokere Koerse (1.HC, BEL) en Handzame Classic (1.HC, BEL)
Knappe tweede plaats voor Amaury Capiot in Nokere Koerse woensdag. De jonge Nederlander Fabio Jakobsen bleef hem voor, daar was niets tegen
de doen, Amaury was dik tevreden met zijn podiumplaats. Geen top 10 twee dagen later in de Handzame Classic.
Een kopgroep van acht kleurde de koers. Met wat minder dan 40 kilometer te gaan werd er in het peloton stevig gekoerst en alles viel uiteen.
Richting slot op Nokere Berg kregen we dan een peloton van een man of ... dat zich aanbood voor de spurt. Amaury zat zeer goed gepostitioneerd
voor de spurt en kijkt met veel ambitie uit naar de komende Vlaamse koersen.
Geen top 10 voor onze mannen in de Handzame Classic. Onze mannen schoven goed naar voor op weg naar de finale maar raakten toch weer
ingesloten.

Foto © Tim De Waele / Getty Images
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Rickaert, Van Hecke en De Gendt bij de aanvallers
20 March 2018 - Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.HC, FRA)
Met een lange sprint wist Kenny Dehaes zich de snelste in Denain afgelopen zondag. Onder meer Jonas Rickaert, Preben Van Hecke en Aimé De
Gendt toonden zich bij de aanvallers.
Door de moeilijke weersomstandigheden zagen de organisatoren van Denain zich verplicht om 9 van de 12 voorziene kasseistroken te schrappen.
Normaal gezien gaat de wedstrijd over 200,6 kilometers, daar bleven er toch nog 185 van over. Een streep door de rekening van renners die uitkijken
naar kasseikoersen, maar die stroken lagen er echt wel heel slecht bij.
Meteen na de start toonden Benjamin Declercq en Jonas Rickaert zich aanvallend. Die laatste raakte na 20 kilometer koers weg in een groep van tien
waar eveneens Wout Van Aert mee was. Veel voorsprong kregen ze niet, lange tijd schommelde die tussen 10 en 30 seconden en met nog dik 100
kilometer te gaan kregen we hergroepering. Een trio met Preben raakte dan voorop en wist een voorsprong van een minuut bijeen te rijden. Met nog
50 kilometers te gaan kwam nog twee man aansluiten. Na een eerste passage op de kasseistrook in de drie maal af te leggen plaatselijke ronde hadden
we acht man voorop. Aimé zat erbij, net als de latere winnaar Kenny Dehaes. De kopgroep dikte nog aan, viel dan weer uiteen en met zeven
koplopers trokken we de finale in. Aimé zat er nog steeds bij, en een sterk uitgedund peloton volgde op een 20-tal seconden.
We kregen dan een aanval van Adrien Petit, terwijl een weer wat groter geworden peloton de overige vluchters bijhaalde. Datzelfde gebeurde met
Petit op één kilometer van de finish en een paar man, vooraan licht afgescheiden, zette van ver de spurt in. Kenny won, Aimé werd 22ste en Jonas
24ste. Jonas raakte eveneens lichtjes afgescheiden voor het peloton maar werd gegrepen op een paar 100 meter voor de finish.

Wringen en zich positioneren, daar draait het om
25 March 2018 - Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT, BEL) en Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT, BEL)
De eerste twee Vlaamse WorldTour-koersen van deze week zitten erop. Onze opvallendste renners in Harelbeke waren Piet Allegaert en Dries Van
Gestel, en in Gent-Wevelgem Preben Van Hecke en opnieuw Dries. Pech is er voor Amaury Capiot, hij viel uit door een spierscheurtje in de kuit.
Een massale val op meer dan 100 kilometer van het einde in Harelbeke zette de koers vrijdag overhoop. Met Piet en Dries hadden we twee man mee
maar zij zaten wat ver toen de mannen van Quick-Step Floors sterk doortrokken op de Taaienberg. Beiden eindigden in een groep op wat meer dan 8
minuten van de winnaar, Niki Terpstra. Dries werd 36ste, Piet 42ste.
Zondag met Gent Wevelgem kregen we een wedstrijd waar onder meer Amaury Capiot hard naar uitkeek. Een "niet volledig" spierscheurtje in de
kuit bezorgde hem helaas te veel last. Zich goed positioneren is voor Amaury geen probleem en dat lukte ook voor de eerste passage op de
Kemmelberg. Meteen daarna ging het echter niet meer, te veel last. Maandag wordt er alvast een echo genomen.
Na die eerste Kemmel volgde de passage door de plugstreets met als gevolg heel wat verbrokkeling in het peloton. Dries en Preben handhaafden zich
goed vooraan, en Preben anticipeerde op de tweede Kemmel passage met een aanval. De groep met de favorieten pakte hem terug op de Kemmel
maar hij raakte zo mee in de eerste groep van een man of 30. Spijtig voor Dries, hij zat net iets te ver, slechts een paar renners voor hem brak het en
hij zat in de tweede groep. Richting Wevelgem leken die nog wel aan te sluiten bij groep één, in Ieper bedroeg het verschil slecht 20 seconden, maar
daar bleef het bij, nadien liep het verschil weer op.
Preben kreeg het intussen moeilijk vooraan. Hij had zich helemaal leeg gereden, moest net als een handvol andere renners de groep laten gaan, en
werd 27ste. Dries in groep twee werd 35ste. Jammer dat ook hij niet mee was met de favorieten want hij heeft ook een goede spurt en tussen die
toppers had dat mooi geweest, vertelde Walter Planckaert achteraf. Heel jammer inderdaad want de benen zijn de afgelopen dagen super geweest en
er zat véél meer in dan de uitslag doet vermoeden, voegde Dries daaraan toe.

Preben mee vooraan bij de 2e passage op de Kemmelberg (foto © Tim De Waele / Getty Images)
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Baloise Insurance nog minstens 2 jaar actief in wielersponsoring
27 March 2018 - Teamnieuws
Met tevredenheid kunnen we bevestigen dat verzekeraar Baloise Insurance haar partnership met onze professionele continentale wielerploeg Sport
Vlaanderen - Baloise heeft verlengd.
Baloise Insurance blijft actief in sportsponsoring. Het contract met onze ploeg, dat al 10 jaar loopt, werd nog eens met 2 jaar verlengd. Samen met de
Vlaamse Overheid ondersteunt Baloise zo de opleiding en de doorstroming van jong wielertalent. Ook de sponsorcontracten voor de Baloise Belgium
Tour en de Zesdaagse van Gent worden verlengd met 2 jaar.

Foto © Tim De Waele / Getty Images

Christophe Noppe knap twintigste
31 March 2018 - Dwars door Vlaanderen (1.UWT, BEL)
Dwars door Vlaanderen editie 2018 was een kletsnatte, en werd net als in 2017 gewonnen door Yves Lampaert. Onze mannen deden het goed, ze
eindigden met 3 in het eerste peloton achter de 13 renners die de finale kleurden.
Christophe Noppe werd knap 20ste, Piet Allegaert was 26ste en Jonas Rickaert 33ste. Samen met Maxime Farazijn wisten ze ver mee te gaan in de
groep met de favorieten. Even schrikken toen Jonas nog voor de effectieve start viel, maar dat was gelukkig zonder erg.
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Maxime Farazijn (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Twaalfde plaats voor Jordi Warlop
31 March 2018 - Volta Limburg Classic (1.1, NED)
Traditioneel rijden we daags voor de Ronde van Vlaanderen de Volta Limburg Classic, een lastige 1.1-wedstrijd in Nederland. Start en aankomst zijn
in Eijsden, de wedstrijd gaat over 195 kilometer met 38 beklimmingen. De Sloveen Jan Tratnik won, Jordi Warlop werd knap twaalfde, Dries Van
Gestel twintigste.
De zogenaamde vroege vlucht werd niet gegrepen in deze Volta Limburg Classic. Speldeprikken genoeg in het achtervolgende peloton, maar een
gecontroleerde achtervolging kwam er niet en een stortbui in de finale zal de renners ook geen deugd gedaan hebben. Bij de acties vooraan in het
uitgedunde peloton zagen we onder meer Dries en Thomas Sprengers actief.

Aimé in de aanval, Piet 47e, pech voor Benjamin
01 April 2018 - Ronde van Vlaanderen (1.UWT, BEL)
Meegaan in de vroege vlucht, publiciteit rapen en zo ver mogelijk mee gaan in de finale, daar draait het bij onze ploeg om in de topklassiekers. Maar
de Ronde van Vlaanderen 2018 was meer dan ooit zo een koers waar je je kon verwachten aan het onverwachtbare. We kregen een zeer slopende
koers met Aimé De Gendt in de late 'vlucht van de dag' en Piet Allegaert op plaats 47 op 4'10" van winnaar Terpstra was onze dichtste finisher.
Meegaan in de vroege vlucht, makkelijk gezegd maar we waren al 70 kilometer ver vooraleer dit lukte. Tot dan had zowat iedereen van onze ploeg er
één of meer pogingen op zitten. Soms leek het te lukken, maar steeds opnieuw kwam de meute weer terug. De mannen van Quick Step Floors hielden
het tempo hoog, meer dan 46 gemiddeld in dat eerste uur. Lastig, want de omstandigheden waren hard, wind op kop, fris, en nat. En er werd nerveus
gereden. Edward Planckaert raakte bijna weg met Kristijan Koren, Preben raakte bijna weg, idem met Jonas in een groepje van zes en al in Aalst met
Amaury Capiot. Maar steeds opnieuw geen succes. En uiteindelijk kregen we dan toch de groep van 11 met Aimé erbij. Meteen ging het snel, peloton
over de hele breedte, plaspauze en etenstijd, en de koplopers hadden in Herzele al twee minuten.
Aimé, derdejaars prof, reed zijn eerste Ronde. Vorig jaar was hij hier ook voorzien maar moest ziek afhaken. Nu draaide hij goed mee vooraan, de
voorsprong liep snel op tot boven de vijf minuten. Het peloton trok dan de snelheid weer op zodat de grote kopgroep niet te ver uitliep. Een massale
val in de aanloop naar de Muur van Geraardsbergen brak het peloton in stukken. Op het tussenstuk na de Muur richting volgende helling viel het daar
niet meer stil. Na de Pottelberg en Kanarieberg waren de meeste vluchters, ook Aimé, gegrepen.
Tien van de achttien beklimmingen hadden we gehad, en we trokken voor de tweede keer naar de Kwaremont. Preben probeerde te anticiperen en we
hadden ook nog Piet, Benjamin en Amaury in het eerste peloton. Dat raakte na de Kwaremont en de Paterberg nog meer uitgedund. Piet en Benjamin
zaten er nog maar werden dan opgehouden op de Koppenberg toen net voor hen een paar renners vielen. Ze stonden beiden te voet. Dubbel pech hier
voor Benjamin, toen hij temidden de hectiek terug wilde vertrekken zat de ketting tussen kader en voorplateau en het duurde dik vier minuten
vooraleer hij verder kon. De groep met de favorieten was weg, er was meer dan 220 kilometer zwaar gekoerst en de finale barstte los. Terpstra won
solo, Piet werd dus 47ste, Amaury 88ste en Benjamin 91ste.
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Aimé De Gendt in de kopgroep (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Jonas Rickaert in onsnapping en 8e
06 April 2018 - Scheldeprijs (1.HC, BEL)
De jonge Nederlander Fabio Jakobsen won woensdag in de sprint de Scheldeprijs. Amper 40 man bleef vooraan over voor die sprint en Jonas
Rickaert werd achtste. Knap, hij had voordien ook al in een ontsnapping gezeten.
Nog in de neutrale zone was er een valpartij van Amaury Capiot en Edward Planckaert. Kenneth Van Rooy toonde zich bij de eerste
ontsnappingspogingen en Jonas was mee in een groep van vijf die wel weg raakte. Bij hem ook Sean De Bie en Guillaume Van Keirsbulck, tot 3'30"
liepen ze uit. Wind en waaiers zijn echter onontkoombaar in de Nederlandse provincie Zeeland en achter de vluchters kregen we verbrokkeling in het
peloton. Dat, in combinatie met een gesloten overweg en een grote groep renners die door de jury uit koers genomen werd, maakte dat we nog slechts
58 renners in koers hadden op weg naar het plaatselijke parcours in Schoten.

Drie x top tien voor Christophe Noppe
06 April 2018 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1, FRA)
Christophe Noppe pakte deze week top 10 in drie van de vier ritten van de Franse meerdaagse wedstrijd Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire. In
de eindstand hadden we Thomas Sprengers en Kevin Deltombe in de top 20 en Sport Vlaanderen - Baloise eindigde op plaats 3 bij de ploegen.
Rit 1, 193 kilometer lang over een licht heuvelachtig parcours, ging in de sprint naar de Fransman Justin Jules voor diens landgenoot Marc Sarreau en
onze Christophe. Marc Sarreau won daags nadien de sprint van rit 2. Christophe werd hier achtste. Onze ploeg voerde twee dagen op rij het
ploegenklassement aan. De derde rit bracht zwaardere kost, 196 kilometer met meer dan 2800 hoogtemeters. De Fransman Guillaume Martin won
voor zijn ploegmaat Xandro Meurisse en werd de nieuwe leider in de stand. Wanty-Groupe Gobert nam van ons de leiding over in het
ploegenklassement. Kevin werd 12e, Thomas 16e. De slotrit was dan weer helemaal voor de sprinters. De overwinning ging naar Daniel Mclay en
Christophe werd opnieuw achtste. In de eindstand is Thomas onze eerste renner op plaats 12, op 33 seconden van eindwinnaar Martin. Kevin werd
16e.

Knappe ereplaatsen voor Thomas en Dries
12 April 2018 - De Brabantse Pijl (1.HC, BEL)
Tim Wellens heeft solo de Brabantse Pijl gewonnen. Thomas Sprengers en Dries Van Gestel reden heel knap naar de plaatsen 9 en 12.
Wellens was op wat minder dan acht kilometer van de finish ontsnapt uit een groepje van zeven. Dat groepje werd kort gevolgd door wat nog
overbleef van het peloton. Met nog iets minder dan vier kilometer te gaan, vlak na de voorlaatste helling - de Ijskelderlaan - kregen we een
hergroepering achter Wellens. Diens voorsprong was voldoende. Op de Schavei, de laatste helling, viel er net voor Dries en Thomas nog een gat toen
onder meer Teuns, Benoot en Serry de hendel opentrokken. Zonder dat hadden ze kunnen meesprinten voor een dichtere ereplaats, maar hoe dan ook
heel sterk gereden, zo stelde ook Walter Planckaert achteraf.
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Dries Van Gestel, en verscholen meteen achter hem Thomas Sprengers, net voor de laatste bocht, op weg naar plaatsen 9 en 12 (foto © Erik Van
Breugel)
Meer foto's Brabantse Pijl 2018

Jonas Rickaert achtste in Tro-Bro Léon
16 April 2018 - Tour du Finistère (1.1, FRA) en Tro-Bro Léon (1.1, FRA)
Behalve in de Amstel Gold Race waren onze renners afgelopen weekend ook actief in twee Franse wedstrijden van UCI categorie 1, de Tour du
Finistère en de Tro-Bro Léon. Jonas Rickaert pakte in die laatste een mooie achtste plaats.
De Tro-Bro Léon gaat over 33,3 kilometer landwegen, verharde wegen en kasseien, bergop en bergaf, paden die er enorm slecht bij liggen. Voeg
daarbij regen, stortbuien en zelfs hagel in de finale en dan weet je het wel, dit was super lastig, renners onder het slijk, enz. Onder meer Amaury
Capiot in de finale, Kenneth Van Rooy en twee maal Christophe Noppe raakten er betrokken bij valpartijen. Op 30 kilometer van de finish werd
duidelijk dat slechts een kleine 20 man nog meedeed voor de zege. Jonas zat goed vooraan tot hij op ongeveer 15 kilometer van de finish opgehouden
werd door een schakelprobleem. Maar op minder dan 5 kilometer van de finish wist hij terug aansluiting te vinden bij een groep die spurtte voor de
derde plaats. Jonas werd zo achtste. Piet Allegaert, Amaury en Kenneth zaten in een groepje volgend op de groep met Jonas. Piet werd 20e en
Kenneth 23e. Valpartij dus helaas voor Amaury op slechts 4 kilometer van de finish, zodat hij op plaats 33 eindigde, 2 plaatsen na Milan Menten.
Kortom 5 renners bij de eerste 33 en dat is goed voor een vierde plaats in het ploegenklassement. De overwinning was voor de Fransman Christophe
Laporte voor de winnaar van vorig jaar, Damien Gaudin, werd tweede.
Zaterdag in de Tour de Finistière was Piet onze enigste finisher op plaats 27. Ook deze wedstrijd valt niet te onderschatten. Over een golvend
parcours staan er op het einde van dag iets meer dan 3000 hoogtemeters op de tellers. Een kopgroep van vier reed een mooie voorsprong bijeen en na
85 kilometer koers trachtten een 8-tal renners met daarbij Jonas en Milan Menten nog een tegenaanval op te zetten.
Video van de laatste 40 km Tro-Bro Léon

Preben dik 250 kilometer in de aanval
16 April 2018 - Amstel Gold Race (1.UWT, NED)
Straf nummer van Preben Van Hecke gisteren in de Amstel Gold Race. Onze ex-Belgische kampioen reed samen met acht andere renners al vroeg in
de aanval, kon in de finale nog aanhaken bij de favorieten, om daar op 7 kilometer van de finish nog eens aan te vallen. Uiteindelijk eindigde Preben
sterk op de twaalfde plaats.
Meer dan 15 minuten voorsprong reden de negen bijeen, het was een mooi groepje en uit ervaring weet Preben dat je dan ver kan geraken in de
Amstel Gold Race. In 2014 reed hij hier met de Fransman Christophe Riblon al eens 240 kilometer in de aanval en in 2016 was hij zonder pech op de
Keutenberg zeker mee in de eerste grote groep met favorieten, de groep die spurtte voor plaats drie op een handvol seconden van de winnaar Gilbert.
Mee vooraan zaten Bram Tankink (Lotto-Jumbo), Oscar Riesebeek (Roompot), Tsgabu Grmay (Trek), Willie Smit (Katjoesja), Matteo Bono (UAE),
Lawson Craddock (EF Education), Edward Dunbar (Aqua Blue) en Marco Tizza (Nippo).
In het peloton brak de koers los vanaf de Kruisberg, gevolgd door de Eyserbosweg, de Fromberg en de Keutenberg. Met nog 35 kilometer te gaan
kwamer er breukjes in het peloton en terug aan de Cauberg sloot het duo Kreuziger / Gasparotto aan bij wat nog overbleef van de kopgroep, zes man
met daarbij Preben. Verderop sloten nog een reeks toppers hierbij aan: Sagan, Greg Van Avermaet, Valverde, Valgren, Wellens, Alaphilippe, Fuglsang
en Daryl Impey. Van de vroege vluchters waren Riesebeek en Preben er nog steeds, en beiden deden meer dan aanklampen. Op de Bemelerberg
gingen ze nog eens aanvallen. Pas later, met minder dan zeven kilometer te gaan, moesten ze afhaken na een eerste aanval van de latere winnaar
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Michael Valgren Andersen.
Dries Van Gestel (46e) en Thomas Sprengers (51e) reden een attente race en eindigden in een peloton dat ging voor plaats 38.
Meer foto's hier.

Peben Van Hecke als 12de aan de finish Amstel Gold Race 2018 (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Mathias Van Gompel in vlucht van de dag
23 April 2018 - Liège-Bastogne-Liège (1.UWT, BEL)
Mathias Van Gompel was onze man in de vlucht tijdens Luik Bastenaken Luik. Onze neo prof uit Meerhout was donderdag opgeroepen om een zieke
ploegmaat te vervangen.
Vrij snel na de start in Luik vormde zich al de kopgroep van negen. Bij de negen ondermeer ook Jérôme Baugnies en Loïc Vliegen. Een gigantische
voorsprong, zoals in de Amstel Gold Race, zat er niet in. Tot iets meer dan zes minuten liepen de vluchters uit en het peloton deed daar snel weer wat
vanaf zodat de voorsprong onder de vijf minuten bleef. Na het keerpunt in Bastogne begonnen de hellingen en met nog minder dan 90 van de 257
kilometers te gaan raakte de kopgroep uitgedund. Mathias moest zijn kompanen laten gaan, Baugnies bleeft het langst voorop, tot aan de Roche-auxFaucons. Het peloton verbrokkelde daarvoor al, op La Redoute, onze renners moesten daar een eerste peloton laten gaan. Kevin Deltombe eindigde
76ste op 10'11" van winnaar Bob Jungels. Van Hecke, Declercq en Sprengers eindigden wat later. Nu volgt een periode van tien dagen om goed te
recupereren richting Frankfurt 1 mei, een wedstijd waar we altijd al goed meekoersen en zeker iets laten zien, aldus Hans De Clercq achteraf.

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt Sasha Weemaes
01 May 2018 - Teamnieuws
Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt kersvers Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften Sasha Weemaes! De 20-jarige renner rijdt momenteel
bij het team EFC-L&R-VULSTEKE en tekende een profcontract dat loopt van 1 juli 2018 tot en met 2020.

Alexander Kristoff voor de 4e keer
03 May 2018 - Eschborn-Frankfurt (1.UWT, GER)
De Noor Alexander Kristoff won voor de vierde keer op rij in Frankfurt. Een groep van ongeveer 25 man spurtte voor de zege, Dries Van Gestel was
mee en werd zeventiende.
Eschborn-Frankfurt op 1 mei staat voor WorldTour met dik 3500 hoogtemeters. Op minder dan 20 kilometer van de finish hadden we nog vier man
vooraan maar een valpartij aan een drempel in de straten van Frankfurt schakelde Benamin Declercq en Thomas Sprengers uit. Kevin Deltombe werd
28ste op 0'44".

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Van Rooy zesde, Jasper Philipsen wint
07 May 2018 - Trofee Maarten Wynants Houthalen - Helchteren (BEL)
Jasper Philipsen won zondag in Helchteren de Trofee Maarten Wynants. Een groep van 10 spurtte voor de zege, Kenneth Van Rooy werd zesde.
Aaron Verwilst was onze man in de groep van oorspronkelijk 16 man sterk die lange tijd vooraan reed.
166 Renners verschenen aan de start van deze nationale wedstrijd. De wedstrijd opende met schermutselingen gedurende een 5-tal van de 17 ronden,
pas dan kregen we echt afscheiding vooraan en vomde zich een kopgroep van 16 met Aaron. Jasper Philipsen was hier ook al mee. Achter hen
vormde zich een tweede groep met Milan Menten, Kevin Van Rooy, Kenny De Ketele en Kevin Deltombe erbij. Onze mannen werkten hard en
hielden de koplopers in het vizier. Op minder dan 30 kilometer van het einde liepen de twee groepen samen maar vier man zette vooraan door: nog
steeds Jasper Philipsen, en ook Pieter Jacobs, Dries De Bondt en Sven van Luijk.
In de finale kwam nog zes man aansluiten bij de vier. Hierbij dus Kenneth Van Rooy. Een poging van Dennis Coenen ging niet door en we kregen
een spurt. Kenneth werd zo zesde, Milan werd twaalfde op 50 seconden.

Kenneth Van Rooy (foto © Erik Van Breugel)

Beleef de Baloise Belgium Tour als VIP of vanop de fiets
09 May 2018 - Sponsornieuws
Win één van onze duotickets in ons vipbusje op 27/5 of rijd met je wielerclub op het parcours van de slotrit van de Baloise Belgium Tour in
Tongeren.
Surf voor 14 mei naar baloise.be en doe mee!

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Ereplaatsen sprokkelen
10 May 2018 - 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.HC, FRA)
Ereplaatsen sprokkelen, dat is wat onze mannen deden drie dagen op rij in de Vierdaagse van Duinkerke. Het brengt Sport Vlaanderen - Baloise al
vanaf rit één aan de leiding in het ploegenklassement. Nog drie dagen te gaan.
Halfweg zijn we in deze rittenkoers want ondanks de naam duurt deze editie zes ritten. Telkens werd er gespurt voor de zege, nadat enkele vroege
vluchters tijdig gegrepen werden. De winnaars waren respectievelijk Marc Sarreau (Groupama - FDJ), André Greipel (Lotto Soudal) en Nacer
Bouhanni (Cofidis). Timothy Dupont (Wanty - Groupe Gobert) voert de stand aan. Jonas Rickaert pakte een zesde en tiende plaats, Amaury Capiot
een zesde en een elfde plaats, Piet Allegaert een vijfde plaats en Edward Planckaert een tiende. Daarboven nog enkele top 25 plaatsen voor Jonas,
Amaury en Lindsay De Vylder.

Zes prima dagen voor de ploeg
13 May 2018 - 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.HC, FRA)
Onze mannen hebben er een prima Vierdaagse van Duinkerke op zitten. Pas na rit vijf van de zes - de koninginnenrit - moesten ze hun leidersplaats
in het ploegenklassement afstaan. Jonas Rickaert was vrijdag mee in de lange vlucht en in de slotrit was er nog een vierde plaats voor Aimé De
Gendt. Op plaats 19 is hij onze dichtste renner in het klassement.
Snel na de start van rit vier reed een groepje van drie vooruit in de rit van vrijdag. Jonas Rickaert was mee maar merkte onderweg dat hij eigenlijk
zijn dagje niet had. Op 38 kilometer van de finish liet hij zijn medevluchters gaan, verderop werden zij ook gegrepen. Bryan Coquard won de sprint.
Zaterdag won André Greipel de koninginnenrit. Dimitri Claeys kwam aan de leiding in het algemeen klassement. Piet Allegaert ondervond last aan
de knie en stapte af om geen risico's te nemen voor de komende wedstrijden zoals de Ronde van België en Luxemburg. De Fransman Olivier Le Gac
was de snelste in de slotrit. Net als Aimé De Gendt was hij mee in een kopgroep van 11. De vluchters leken in de finale ingelopen te worden maar ...
ze hielden 11 seconden over. Aimé schoof in de stand op van plaats 26 naar plaats 19 op 1'14" van de winnaar, Dimitri Claeys. We pakten ook nog
eens het ploegenklassement van de dag.

Aimé De Gendt
@ADeGendt

4th in the last stage of @4JDDunkerque Happy wih the feeling.
Next @belgium_tour ! Proficiat @dimitriclaeys
30 4:17 PM - May 13, 2018
See Aimé De Gendt's other Tweets
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Rickaert Jonas
@RickaertJonas

When you go in to the breakaway and then you feel that your
legs aren’t so good after all!
@4JDDunkerque @TeamSVB
38 9:59 PM - May 11, 2018 · Coquelles, France
See Rickaert Jonas's other Tweets

Deltombe 4e, valpartijen met Menten van Van Gestel
17 May 2018 - Tour of Norway (2.HC, NOR)
Rit één in de Tour of Norway was er ééntje voor de spurters. Dylan Groenewegen was de snelste, Kevin Deltombe werd mooi zesde, Jordi Warlop
twaalfde en Sport Vlaanderen - Baloise won het ploegenklassement van de dag. Milan Menten en Dries Van Gestel raakten betrokken bij valpartijen,
gelukkig zonder veel erg en zonder tijdsverlies.
Twee klimmetjes onderweg in deze rit over 186 kilometer, maar dat was nog ver voor de finish. Vroege vluchters werden netjes op tijd gegrepen
waarop favoriet Groenewegen de massaspurt won en de eerste leiderstrui mocht aantrekken. In een hectische finale waren er meerdere valpartijen.
Zowel Milan Menten als Dries Van Gestel waren erbij maar iedereen kreeg de tijd van de winnaar. Op onze facebook pagina vind je twee video's over
deze rit: valpartij Milan en eindspurt met Kevin.
Rit twee op donderdag belooft anders te worden, 169 kilometers met heel wat hoogtemeters en een slotklim.

Ereplaatsen voor Rickaert, Van Rooy en Noppe
17 May 2018 - Puivelde (BEL.)
Jonas Rickaert stond woensdag als derde op het podium na de profkoers van Puivelde. Dennis Coenen haalde het voor Mathias de Witte en Jonas in
de sprint met drie.
De drie waren na een aanval van Jonas ontsnapt uit een kopgroep van 23 die in schijfjes tot stand gekomen was.
Foto's van deze wedstrijd hier.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Foto © Ellen De Vos

Kevin Deltombe 13e in eindstand
21 May 2018 - Tour of Norway (2.HC, NOR)
De Tour of Norway hebben we afgelopen weekend afgesloten met een zevende plaats in rit 4 voor Jordi Warlop en een tiende plaats voor Kevin
Deltombe in de lastige slotrit. Kevin werd zo nog dertiende in de eindstand.
Redelijk wat tijdsverschillen in die slotrit zondag, een lastige klus met behoorlijk wat klimwerk. Kevin zat in de groep die spurtte voor plaats vier. De
slotrit werd gewonnen door Alexander Kamp voor Eduard Prades, die eindwinnaar van deze ronde werd. Sport Vlaanderen - Baloise won in drie van
de vijf ritten het ploegenklassement van de dag.

Edward Planckaert vierde, Bouhanni wint
22 May 2018 - Grote Prijs Marcel Kint, Zwevegem (1.1, BEL)
Edward Planckaert spurtte zondag naar de vierde plaats in de Grote Prijs Marcel Kint. Nacer Bouhanni was met overschot de snelste.
De Grote Prijs Marcel Kint schoof op de wielerkalender van september naar mei en werd UCI categorie 1. Jonas Rickaert was vorig jaar de snelste en
kreeg rugnummer 1 opgespeld. Edward werd nu dus knap vierde. Kenneth Van Rooy hield Edward mooi vooraan en vanuit het wiel van Bouhanni
kon die dan aan de sprint beginnen. Kenneth zelf werd nog tiende. In de ontsnappingen voorafgaand aan de sprint toonde onder meer Piet Allegaert
zich.

Dries Van Gestel tiende
22 May 2018 - Tour des Fjords (2.HC, NOR)
Onze selectie voor de Tour of Norway is ter plaatse gebleven en ging vandaag van start in de eerste van drie ritten van de Tour des Fjords. Dries Van
Gestel pakte net top tien.
Ondanks toch wel wat hoogtemeters eindigde de rit zoals verwacht in een massasprint. Dries werd dus tiende, Jordi Warlop 14de en Maxime Farazijn
20ste. Fabio Jakobsen won de rit en is de eerste leider. Nog twee lastige ritten op het programma hier, en een aardig deelnemersveld met negen
worldtour ploegen.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Maxime, Kevin, Dries, Milan, Jordi en Preben (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Zware val Amaury Capiot
24 May 2018 - Baloise Belgium Tour (2.HC, BEL)
Zwaar verdict voor Amaury Capiot vandaag na een valpartij in rit twee van de Baloise Belgium Tour. Amaury werd afgevoerd naar het ziekenhuis
waar een heupbreuk, sleutelbeenbreuk en klaplong vastgesteld werden.
Aimé De Gendt was woensdag de sterke pion in de kopgroep van de dag en hij pakte de leiderstrui voor de strijdlust dankzij de punten in sprints
onderweg. Uiteraard ging onze ploeg deze trui verdedigen, in de rit van donderdag was er een eerste tussenspurt na 22 kilometer en Aimé pakte de
punten. Helaas gebeurde de val van Amaury in de aanloop naar die sprint. Dit komt echt hard aan voor Amaury en voor de ploeg, Amaury kende al
zoveel pech in het recente verleden, iedere volger weet hoe hij gedurende heel 2017 moest opbouwen na dubbele knie-operaties. En met succes want
dit voorjaar liet onze Limburger Amaury mooie resultaten optekenen, hij stond er terug en was ook ambitieus voor deze Baloise Belgium Tour. Wij
wensen Amaury veel sterkte en courage, en al onze support voor de toekomst!
Woensdag in de sprint was er ook al een val voor Jonas Rickaert. Hij was de problemen eigenlijk al voorbij maar viel doordat zijn achterwiel nog net
aangetikt werd. Jonas kon verder ondanks vele schaafwonden en kneuzingen.
In het Primus Strijdlustklassement blijft Aimé De Gendt dus leider. Hij heeft 36 punten, de dichtste belager 22. Christophe Noppe werd vandaag in de
eindsprint op de Wandelaar in Knokke-Heist knap zevende. Greipel won de eerste twee ritten en is leider in het algemene klassement. Vrijdag volgt
er een individuele tijdrit over 10,6 kilometer in Bornem.

Amaury Capiot tijdens de ploegvoorstelling voorafgaand aan de Baloise Belgium Tour
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Aimé De Gendt na rit 2

Aimé De Gendt: "Ik blijf alles geven en bekijk waar ik eindig"

Aimé De Gendt na rit 1

Aimé De Gendt: "Heel bij dat ik deze trui heb kunnen bemac…
bemac…

Thomas Sprengers eindwinnaar Primus Strijdlustklassement
28 May 2018 - Baloise Belgium Tour (2.HC, BEL)
Sport Vlaanderen - Baloise kan terugblikken op een geslaagde Baloise Belgium Tour. Elke dag hadden we iemand op het podium als leider in het
Primus Strijdlustklassement, er waren enkele ereplaatsen en we hadden vrijwel steeds iemand mee in de ontsnappingen. Helaas was er in rit twee die
zware val voor onze sprinter Amaury Capiot, hem wensen we een spoedig herstel.
Aimé De Gendt, sterke man in de kopgroep van rit één voerde het Primus Strijdlustklassement aan tot aan het einde van rit vier. In die rit was
Thomas Sprengers onze sterke man. Hij sprokkelde maximaal punten, nam de trui over van Aimé en stak de eindzege in dit klassement op zak. In het
eindklassement werd Thomas, ondanks gedane inspanningen voor dit nevenklassement, nog 12de op 3'06" van eindwinnaar Jens Keukeleire. Jonas
Rickaert was onze beste man in de tijdrit en was in de slotrit de motor van de kopgroep van de dag. Chrsitophe Noppe pakte mooie ereplaatsen in rit
twee - zevende - en in de slotrit, zesde.

Thomas Sprengers: "Dit is een schitterend resultaat voor o…
o…

Robbe Ghys in de prijzen met ritwinst en ereplaatsen in Ierland
29 May 2018 - Rás Tailteann (2.2, IRL)
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Een mooie achtdaagse rittenwedstrijd om sterker te worden in functie van de piste wedstrijden, dat was het plan. Wel, de Belgische selectie keerden
huiswaarts met een korf vol prijzen, en dat terwijl ze ook de nodige tegenslag kenden. Lindsey De Vylder brak er een sleutelbeen, voor hem duimen
we voor een snel herstel.
De Rás Tailteann is een Ierse rittenwedstrijd over acht dagen, gekend als "The Rás". Editie 2018 kreeg 155 renners aan de start. De afstand van de
ritten lag steeds tussen 136 en 154 kilometer. Een nationale selectie pistiers trok er naartoe, daarbij vier renners van onze ploeg - Robbe Ghys, Kenny
De Ketele, Lindsay De Vylder en Moreno De Pauw - aangevuld met Jules Hesters. De selectie kende heel wat tegenslag. Jules werd uitgeschakeld
door een val, Moreno startte niet meer in rit zes door ziekte, en Lindsay De Vylder brak zijn sleutelbeen bij een val in rit vijf.
Maar wat gezegd van Robbe Ghys! Onze Limburger reed 6 keer top 5, namelijk een eerste plaats in de slotrit, 2 maal tweede en 2 maal derde, en 1
maal vijfde. Hij won het jongerenklassement, werd tweede in het puntenklassement en derde in de eindstand op amper 2” van de Zwitserse
eindwinnaar Luuc Bugter. Daarbij komt nog 2 maal een derde plaats voor Lindsey, en een negende plaats voor Kenny die ook negende werd in de
eindstand.

Knap teamwerk = winst in ploegenklassement
04 June 2018 - Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC, LUX)
Chapeau voor onze mannen in de Skoda Tour de Luxembourg, naast heel wat ereplaatsen werd Sport Vlaanderen - Baloise eindwinnaar van het
algemeen ploegenklassement.
Onze dichtste renners in het klassement waren Thomas Sprengers (8e), Aime De Gendt (11e) en Benjamin Declercq (12e). Het begon al sterk in de
super korte proloog met stevige klim, waar we vier man bij de 13 eersten hadden. Aimé was meteen de beste bij de jongeren, maar die trui moest hij
na afloop van de eerste rit in lijn afstaan aan thuisrijder Alex Kirsch. Damien Gaudin won de proloog en Christophe Laporte was de snelste in rit 1.
De tweede rit moest ingekort worden door wateroverlast en noodweer. Piet Allegaert (6e) en Thomas (8e) pakten hier top 10 en in de stand hadden
we op dat moment zelfs vier man in de top 10. Aimé werd nog derde in rit 3 en Thomas zevende in rit 4. De Italiaan Andrea Pasqualon won nog twee
ritten en stak de eindzege op zak en de Fransman Anthony Perez won de slotrit. Pech voor Matthias Van Gompel, hij kwam ten val in de slotrit. Bij
bezoek aan het ziekenhuis werd een barstje in rib vastgesteld, samen met een zwaar gekneusde vinger en een diepe schaafwonde aan de rug, die lang
verzorgd zal moeten worden. Hij zal een 10-tal dagen aan de kant staan.

Foto © Skoda-Tour de Luxembourg

Aimé De Gendt in de aanval, Edward Planckaert 3e
10 June 2018 - Dwars door de Vlaamse Ardennen (1.2, BEL)
Robby Cobbaert was zaterdag de snelste in Dwars door de Vlaamse Ardennen. Gerry Druyts werd tweede, Edward Planckaert derde. Aimé De Gendt
toonde zich in de aanval.
Dwars door de Vlaamse Ardennen is een wedstrijd van UCI categorie 1.2 met aankomst in Erpe-mere. Twaalf hellingen waaronder de Oude
Kwaremont, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg staan op het menu, en daarbovenop ook vier kasseistroken. Een kopgroep van acht met
daarbij Aimé De Gendt begon eraan, gaandeweg dunde de groep uit. Op het lokale circuit in Erpe-Mere werden de laatste drie, daarbij nog steeds
Aimé, gegrepen. Met nog 15 kilometer te gaan kwamen er nog aanvallen, ondermeer van Jonas Rickaert en van Maxime Farazijn, maar niemand
raakte definitief weg.
Videoverslag van de wedstrijd op TV Oost.
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Milan Menten 6e, duimbreuk voor Benjamin Declercq
11 June 2018 - Ronde van Limburg (1.1, BEL)
Milan Menten eindigde zondag zesde in de de Ronde van Limburg. Pech was er voor Benjamin Declercq, hij viel in een bocht en brak daarbij de
duim.
Mathieu van der Poel won voor de tweede keer de Ronde van Limburg. De wedstrijd eindigde in een massasprint, Nacer Bouhanni werd tweede en
Tim Merlier derde. Milan Menten, heel vroeg in de race nog mee in een eerste aanval, werd dus knap zesde.
Een kopgroep van vier nam tot zeven minuten voorsprong. In het peloton controleerden de mannen van Cofidis en Aqua Protect. Onze mannen
hielden zich rustig in het peloton tot na 145 kilometer koers, waar Jonas fors doortrok op een zeer smalle helling. Met Kenneth Van Rooy, Milan en
Benjamin in het wiel en met nog een zestal andere renners reden ze weg uit het peloton maar vijf kilometer verder werd het groepje weer gegrepen.
Op dat moment was er die val van Banjamin, in een bocht bij het begin van een kasseistrook. Top van de rechterduim was verschoven, een
zogenoemde nette breuk. Gips is niet nodig, wel een beugel.
In de kopgroep waren ze intussen nog met drie, wij plaatsen Emiel Planckaert mee in de achtervolging en op vier kilometer van de finish werden de
koplopers gegrepen. Kenneth trok de sprint aan voor Milan.

Diep gegaan allemaal, Rickaert 9e, Emiel Planckaert 17e
17 June 2018 - Dwars door het Hageland - Aarschot (1.1, BEL)
De Letse kampioen Krists Neilands was vrijdag de sterkste in Dwars voor het Hageland editie drie. Na een spektakelrijke race eindigde hij solo op de
citadel van Diest. Onze mannen hebben het super gedaan, iedereen ging diep, Jonas Rickaert werd nog knap 9e en Emiel Planckaert heel mooi 17e.
Het concept begint stilaan gekend te worden, al waren er toch grondige wijzigingen in het parcours van deze editie. In totaal waren er 19 offroad
en/of kasseistroken voorzien, samen goed voor 25,8 kilometer. Daarbovenop waren er 1876 hoogtemeters verdeeld over 22 hellingen. De renners
reden van Aarschot naar Diest, met na een eerste passage over de Allerheiligenberg en de citadel nog 2 lussen van een 50-tal kilometer en 2 lussen
van een 24-tal kilometer.
Onze mecaniciens hadden voor deze wedstrijd 28inch tubes voorzien in plaats van de gebruikelijke 25inch. Ondanks het feit dat sommige stroken er
super slecht bij lagen is alles voor onze ploeg op technisch vlak goed verlopen. Slechts een fietswissel voor Dries Van Gestel, die na een herstelling
de reservefiets weer kon inleveren. Het stof op sommige offroad stroken werd bij momenten wel gevaarlijk, in de volgwagen kon men de bumper van
de voorganger niet meer zien.
Na de eerste doortocht op de citadel vormde zich een kopgroep van 11. Tot 1'30" liepen ze uit en onze ploeg had niemand mee, maar met nog dik 70
kilometer te gaan kwam peloton weer serieus dichter en verderop kregen we een samensmelting met een tweede groep. Met nog 62 kilometer te gaan
reed ongeveer 25 man vooraan. Nog meer volk was op komst maar nieuwe hindernissen zorgden opnieuw voor een breuk in de groep en vooraan
hadden we nu Emiel Planckaert mee. Met 16 waren ze, en op Grasbos in Diest trokken ze met twee in de aanval: Krists Neilands en Sean De Bie. De
groep daarachter viel weer uiteen en samen met onder meer Elia Viviani wist Jonas Rickaert nog op te schuiven richting top tien. Sean De Bie viel
vooraan weg door een lekke band, de sterke Krists Neilands hield alleen stand en won verdien.
Hier vind je een reeks foto's van deze wedstrijd.

Jonas Rickaert bij het verlaten van de citadel Diest (foto © Erik Van Breugel / Cyclingmoments.com)
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Ereplaatsen in Denemarken
18 June 2018 - Fyen Rundt - Tour of Fyen (1.1, DEN) en GP Horsens Posten (1.1, DEN)
Sportdirecteur Hans De Clercq trok afgelopen weekend met een selectie naar Denemarken voor twee wedstrijden van UCI categorie 1. Ereplaatsen
waren er voor Edward Planckaert zaterdag en voor Aimé De Gendt zondag.
De Fyen Rundt - Tour of Fyen zaterdag werd gewonnen door Mads Pedersen. Edward Planckaert werd tiende in dezelfde tijd als de winnaar. Zondag
won Herman Dahl de GP Horsens Posten. Aimé De Gendt werd achtste op 57 seconden van Dahl.

In Brugge Milan 9e en Kevin 12e
18 June 2018 - Elfstedenronde (1.1, BEL)
Adam Blythe was zondag in en rond Brugge de snelste in de Elfstedenronde. Milan Menten werd negende, Kevin Deltombe twaalfde.
De wedstrijd ging over 196 kilometer en de renners maakten er een boeiende koers van. Een zevental zorgde voor de vlucht van de dag maar
doorheen de polders en over enkele kasseistroken zetten de ploegen van de worldtour zich op kop en brak het peloton helemaal uiteen. Een eerste
groep sloot aan bij de kopgroep en op dat moment hadden we niemand vooraan. Daaruit ontsnapte een nieuwe groep maar op het plaatselijke
parcours in Brugge, met nog acht kilometer te gaan, werden ze ingelopen door een eerste peloton. Daarbij voor ons Milan, Kevin, en Piet Allegaert
die 49ste werd.

Aimé De Gendt uitblinker en revelatie van BK 2018
25 June 2018 - Belgisch Kampioenschap wegrit, Binche (BK, BEL)
Yves Lampaert is de nieuwe Belgische kampioen, op 3,5 kilometer van de finish reed hij weg van zijn laatste twee medevluchters, Philippe Gilbert en
Jasper Stuyven. Aimé De Gendt eindigde in de volgende groep en werd na een sterke wedstrijd heel knap negende. Hij werd achteraf uitgeroepen tot
uitblinker en revelatie van dit BK.
Verdeeld over 13 ronden kregen de renners zondag in Binche in totaal 223,6 kilometer voorgeschoteld. Ze maakten er een boeiende wedstrijd van,
zodra een kopgroep meer dan een minuut voorsprong bijeen reed trok het peloton de gashendel weer open. Heel wat van onze renners mengden zich
in de debatten, maar een aantal anderen hadden bij het begin van de wedstrijd af te rekenen met pech en dan werd het moeilijk. Thomas Sprengers
was hiervan het grootste slachtoffer, zo vertelde Walter Planckaert achteraf.
Uiteindelijk hadden we vier man mee in een groep van 17: Jonas Rickaert, Jordi Warlop, Milan Menten en Aimé. Die groep dunde uit terwijl onder
meer Stuyven, Vanmarcke en Gilbert vooraan aansloten. Op de kasseien kort voor het ingaan van de laatste ronde trok Gilbert door. Vanmarcke,
Lampaert en als laatste Aimé sloten aan, maar de rest van het groepje kwam weer terug. Met nog 15 kilometer te gaan ging Gilbert opnieuw,
Vanmarcke was mee en het duo ging vol door. Toch lukte het Aimé om op 12,5 kilometer van de finish vooraan aan te pikken. Zo kregen we een
knap trio vooraan en deed Aimé mee voor het podium, maar ze gingen niet vol door en opnieuw kwamen de anderen terug en verderop raakte dan het
trio Gilbert, Stuyven, Lampaert voorop met het gekende gevolg. Aimé negende en de ploegleiding dik tevreden met de collectieve prestatie van
iedereen bij de ploeg!

Nog enkele racefietsen Eddy Merckx EMX-525 te koop
02 July 2018 - Teamnieuws
We hebben nog een aantal tweedehands racefietsen Eddy Merckx EMX-525 te koop. Meer info, foto's en contactgegevens vind je hier.

Kort: Sasha Weemaes 5e bij profdebuut - Robbe Ghys 3x goud op de piste
10 July 2018 - Grote prijs Jean-Pierre Monseré (1.1, BEL) & Dublin International Track Grand Prix (IRL)
Sasha Weemaes werd afgelopen zaterdag vijfde in de Grote prijs Jean-Pierre Monseré. Sasha reed tot 30 juni bij het team EFC-L&R-VULSTEKE en
tekende een profcontract bij ons dat loopt van 1 juli 2018 tot en met 2020. De Grote prijs Jean-Pierre Monseré was zijn profdebuut en debuut bij
Sport Vlaanderen - Baloise.
Robbe Ghys en Moreno De Pauw waren afgelopen weekend met een Belgische selectie in Dublin voor een International Track Grand Prix. Robbe
pakte goud in het omnium, de puntenkoers en samen met Moreno in de madison. In de scratch pakte hij zilver en Moreno was tweede in de
puntenkoers en derde in het omnium. Intussen zitten Robbe en Moreno samen met onze overige pistiers in Bordeaux voor een stage in voorbereiding
op het EK piste dat begin augustus doorgaat in Glasgow.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Nog enkele tweedehands tijdritfietsen Eddy Merckx te koop
18 July 2018 - Teamnieuws
We hebben nog een aantal tweedehands tijdritfietsen Eddy Merckx te koop. Meer info, foto's en contactgegevens vind je hier.

.

Dries Van Gestel geselecteerd voor EK
18 July 2018 - Teamnieuws
Bondscoach Kevin De Weert heeft Dries Van Gestel opgenomen in de selectie voor de Europese Kampioenschappen op de weg voor Elite. Aimé De
Gendt is één van de reserves.
De Europese Kampioenschappen zullen plaatsvinden van zondag 5 augustus tot zondag 12 augustus in Glasgow, Groot-Brittannië. De andere renners
in de selectie zijn Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Tosh Van der Sande, Jelle Wallays, Xandro Meurisse en Dimitry Claeys. Bij
de reserves ook nog Jasper De Buyst. Meer wedstrijdinfo vind je op hier.

Foto © Tim De Waele / Getty Images

BORA-Hansgrohe in London en Frameries, waar Declercq knap 3e is
30 July 2018 - Grand Prix Cerami (1.1, BEL) en Prudential RideLondon-Surrey Classic (1.UWT, UK)
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Na reeks ereplaatsen in enkele kleine of regionale koersen is met de Grand Prix Cerami en de Prudential RideLondon deel twee van het wegseizoen
voor onze renners gestart en in volle gang. Dat leverde meteen al een aantal knappe prestaties op, waaronder een mooie derde plaats voor Benjamin
Declercq in de Grand Prix Cerami.
Enkele wedstrijden in halfweg juli leverden ereplaatsen op voor Edward Planckaert (4e in Dentergem en Westrozebeke), Jonas Rickaert (6e in
Dentergem en Ninove), Milan Menten (4e in Ninove en 7e in Pérenchies) en Jordi Warlop (2e in Westrozebeke). Benjamin Declercq werd zevende in
Westrozebeke en reed dan knap naar plaats drie in de Grand Prix Cerami. Super hete temperaturen en een stevig onweer kregen de renners hier over
zich uit. Winnaar Peter Kennaugh bleef Benjamin en Jérôme Baugnies die tweede werd nipt voor. Alle drie maakten ze deel uit van een kopgroep van
11 die met nog dik 70 kilometer te gaan in schuifjes tot stand kwam. Kennaugh was voordien al aanstoker van een vroege vlucht, daarbij was
Maxime Farazijn mee. Van de elf man vooraan bleven er in de finale nog met zes over. Hun voorsprong op het peloton was nooit echt groot, de zes
moesten er stevig voor gaan en Benjamin had aan de finish nog twee seconden over.
De Prudential RideLondon-Surrey Classic, niveau Worldtour, ging in de sprint naar Pascal Ackermann. Jonas werd onze dichtste finisher op plaats
15. Aaron Verwilst toonde zich in de kopgroep van de dag.
Hier een videoverslag over GP Cerami.

Edward Planckaert eindwinnaar Classement des sprints
04 August 2018 - VOO - Tour de Wallonie (2.HC, FRA)
Knappe prestaties in de VOO - Tour de Wallonie tijdens de voorbije week. Edward Planckaert stak het "Classement des sprints" op zak en onze ploeg
was goed voor een 5-tal top 10 plaatsen.
Voor het "Classement des sprints" pakte Edward de punten onderweg, en daarbij reed hij top zes in drie ritten: 3e in rit 1, 5e in rit 4 en 6e in rit 6.
Ereplaatsen waren er ook voor Kevin Deltombe in rit 2 en rit 4, telkens negende. Onze man voor het klassement, Thomas Sprengers, werd 17e op 22
seconden van de eindwinaar, Tim Wellens.

Edward Planckaert (Foto © Tim De Waele / Gettysport)

Goud, zilver en schitterende resultaten
07 August 2018 - Europese kampioenschappen baanwielrennen 2018, Glasgow (UK)
Goud, zilver en schitterende resultaten voor onze pistiers die de voorbije dagen met de nationale ploeg in Glasgow hun Europese Kampioenschappen
reden. Winst was er voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de ploegkoers. Nog eerder op het EK pakte Kenny al zilver in de puntenkoers.
Eveneens geslaagd was de tijd die Kenny en Robbe samen met Sasha Weemaes en Lindsay De Vylder neerzetten in de ploegenachtervolging:
3'59''519 is de op één na beste tijd ooit voor de nationale ploeg en België werd zevende. Robbe werd nog knap zesde na een sterk bevochten omnium
en Lindsay eindigde 10e in de scratch. Pech voor Sasha, hij reed de individuele achtervolging maar was ziek geworden waardoor het niet lukte om op
niveau te presteren.

Thomas Sprengers mee in de aanval
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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13 August 2018 - Binckbank Tour (UWT)
Vandaag begon onze ploeg aan de BinckBanck Tour, rittenkoers van het niveau WorldTour. Thomas Sprengers reed zich in de kijker in de vlucht van
de dag tijdens de openingsrit.
Met Edward Planckaert en Milan Menten hebben we twee man aan de start die mooie ereplaatsen pakten in recente wedstrijden van de Europe Tour.
Piet Allegaert won hier vorig jaar al het Primus Strijdlustklassement en Aimé De Gendt en Jonas Rickaert zullen zich hier zeker willen tonen, net als
Thomas. Dries Van Gestel tenslotte reed gisteren nog knap het EK met de Belgische nationale ploeg en vloog samen met wat andere renners met een
chartervlucht vanuit Glasgow naar Nederland voor deze BinckBanck Tour.
De regen viel met bakken uit de lucht in de Nederlandse provincie Friesland tijdens de opengingsrit. Die ging over 177 kilometer van Heerenveen
naar Bolsward. Zes renners kleurden de vlucht van de dag. Het peloton behield de controle en de laatste vier vluchters, daarbij nog steeds Thomas,
werden gegrepen op 13 kilometer van het einde. Thomas sprokkelde onderweg 16 punten voor het Primus Strijdlustklassement en enkele
bonificatieseconden. In het strijdlustklassement staat hij vierde, in het algemeen klassement negende op negen seconden van ritwinnaar en eerste
leider, Fabio Jakobsen. Edward Planckaert zat vrij goed vooraan in de aanloop van de sprint maar raakte wat ingesloten en werd veertiende. Pech
voor Milan Menten, hij raakte betrokken bij een massale valpartij bij het ingaan van de laatste kilometer. Dinsdag is er in Venray een tijdrit over 12,7
kilometer.

Ploegvoorstelling BinckBanck Tour 2018 (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Thomas Sprengers en Edward Planckaert in de aanval
16 August 2018 - Binckbank Tour (2.UWT)
Rit vier van de BinckBank Tour 2018 bracht de renners van Blankenberge naar Ardooie. Onze mannen toonden zich bedrijvig maar verschillende
ontsnappingen hielden nooit lang stand.
Van bij de start raakte een groep van vijf met Thomas Sprengers voorop. Tot 3'30" liepen ze uit, Thomas was virtueel leider op dat moment. Het
peloton liet echter niet begaan en vrij snel werden de vluchters weer gegrepen. Een nieuwe groep met Edward Planckaert reed dan weg maar zij
kregen amper 20 seconden. Er waren nog meer dan 70 kilometers te gaan, de vluchters werden gegrepen en het peloton brak even in drie stukken.
Ontsnappingspogingen bleven mekaar opvolgen, onder meer Jonas Rickaert toonde zich, en uiteindelijk raakte toch weer een groepje weg. Vier man
met daarbij opnieuw Edward Planckaert krijgt een voorsprong van maximaal 1'10" op het peloton. Uiteindelijk worden ook deze vluchters weer snel
gegrepen. Bij het ingaan van de slotkilometer raakt Jasper Stuyven voorop en hij blijft de spurters voor.
Gisteren, in rit drie, bleef de vlucht van de dag vooruit tot de finish. De Nederlander Taco van der Hoorn won en Matej Mohoric nam de leiderstrui
over van Stefan Küng, de winnaar van de tijdrit.
Milan Menten reed top 20 in de derde en vierde rit en in de stand is Jonas onze best geklasseerde op plaats 37, 1'11" na Matej Mohoric.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Edward Planckaert tot 2 keer toe in de aanval (foto ©Tim De Waele / Getty Images)

Deltombe in de aanval, Declercq super sterk naar 3e plaats
16 August 2018 - Arctic Race of Norway (NOR., 2.HC)
Onze ploeg toonde zich vandaag sterk in de openingsrit van de Arctic Tour of Norway. Kevin Deltombe reed mee in de aanval en Benjamin Declercq
sprintte op de lastige aankomst super knap naar de derde plaats.
Enorm snel werd er gereden in die eerste rit, het gemiddelde voor de 184 af te leggen kilometers zat net onder de 48! Een grote groep reed snel
voorop en een selectie daarvan werd pas in de finale gegrepen. Kevin was erbij en streed mee voor de punten voor de bergprijs. Een zeer scherpe
bocht gevolgd door een korte stevige klim op minder dan een kilometer van de finish ging beslissen over winst. Mathieu van der Poel haalde het voor
Sergei Chernetckii en Benjamin. Sterk hoe Benjamin steeds meer opschoof naar voor en even voor de finish zelfs in 2e positie reed. Van der Poel is
uiteraard de eerste leider in de stand en in het jongerenklassement. In dat laatste klassement in Benjamin tweede, dus morgen zal hij dus de witte trui
dragen.
Video met de laatste kilometer rit 1 Arctic Tour of Norway:

Last kilometer - Stage 1 - Arctic Race of Norway 2018

Jammer jammer, Rickaert 4e maar het had zoveel meer kunnen zijn
17 August 2018 - Binckbank Tour (2.UWT, NED/BEL)
Mee in de ontsnapping van de dag, vooruit blijven met zicht op de leiderstrui, en dan lek rijden op 5 kilometer van het einde ... hoeveel pech kan je
hebben. Jonas Rickaert moest op die manier vrede nemen met de vierde plaats in rit 5 van de Binck Bank Tour.
Eergisteren al lukte het de vlucht van de dag om vooruit te blijven en te spurten voor de ritzege. Toen hadden we niemand mee. Een scenario dat zich
vandaag herhaalde, met dat verschil dat nu Jonas mee was en hij was de best geklasseerde van de vier vluchters. Op weg naar de finish was hij
virtueel leider, het zag er allemaal super goed uit. De ploegmaats in het peloton deden intussen wat ze moesten doen. En dan gebeurde het op 5
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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kilometer van de finish, lekke band, hectiek, valpartij en weg het uitzicht op de leiderstrui. De drie medevluchters bleven voorop en Magnus Cort
haalde het in de sprint voor Julius Van Den Berg en Alexis Gougeard. Hun voorsprong op het peloton bedroeg 33 seconden maar met Jonas erbij had
dat zeker meer geweest want in de finale zijn de drie naar elkaar beginnen kijken en reden ze niet meer door. En doorrijden, dat had Jonas zeker wel
gedaan. Super ontgoocheld kwam hij binnen op 29 seconden, goed voor 10 plaatsen winst in de stand (27e) in plaats van zoveel meer.

Foto © Tim De Waele / Getty Images

Rickaert opnieuw mee in ontsnapping
20 August 2018 - Binckbank Tour (2.UWT, NED/BEL)
Opnieuw mee in de ontsnapping! Na zijn portie pech van vrijdag bleef Jonas niet bij de pakken zitten. Zondag in de slotrit trok hij opnieuw in de
aanval en zette hij een prachtige prestatie neer.
De rit van zaterdag, door Nederlands Limburg naar Geleen, werd gewonnen door de Oostenrijker Gregor Mühlberger. Een sterk uitgedund peloton
met de favorieten en voor ons nog Piet Allegaert aan boord begon aan de finale met nog drie hellingen. Uiteindelijk eindigde Piet op 1'29" van
winnaar Mühlberger. Matej Mohoric bleef aan leiding in het klassement en kreeg dat ook voor mekaar in de slotrit naar Geraardsbergen. Michael
Matthews won die maar voor de eindzege kwam hij te kort. Een kopgroep van zeven met Jonas raakte voorop, en samen met Van Keirsbulck bleef
Jonas het langst vooraan in koers. Bij hen had zich intussen de Nederlander Paul Martens gevoegd en dat trio zat nog voorp bij de tweede passage op
de Muur van Geraardsbergen. Uiteindelijk werd Thomas Sprengers onze dichtste finisher in deze rit. Thomas werd ook tweede in de eindstand voor
de strijdlust, vanaf dag 1 mengde hij zich elke dag in die spurten. Dries Van Gestel, ziek, was vrijdag niet meer gestart.

Benjamin Declercq 3 x top 10
20 August 2018 - Arctic Race of Norway (NOR., 2.HC)
Drie top-10 plaatsen en dertiende in de eindstand, Benjamin Declercq kan tevreden terugblikken op zijn Arctic Race of Norway 2018. Kevin
Deltombe reed top 10 in de tweede rit en Preben Van Hecke zat in de vlucht van de dag in de slotrit.
Over de sterke eindjump van Benjamin in rit 1 schreven we al in een eerder verslag. De dag nadien was een hel voor vele renners: de combinatie van
heuvels goed voor een totaal van 2500 hoogtemeters, enorm sterke wind die renners uit balans bracht, waaiers, de afstand ... dit was super zwaar. De
Amerikaan Colin Joyce won en de Rus Sergei Chernetski (Astana) nam de leiderstrui over van Mathieu van der Poel. Het peloton lag helemaal
uiteen. Benjamin en Preben eindigden in de groep Mathieu van der Poel op 1'13" van de winnaar. De derde rit werd gewonnen door Adam Toupalik,
een ploegmaat van Van der Poel. Hij was als laatste vooraan overgebleven uit een kopgroep. Onze ploeg had in de finale meegewerkt in de
achtervolging, en aan de finish werd Benjamin achtste en Kevin negende. Mathieu van der Poel won dan weer overtuigend de slotrit. Preben zat hier
in de kopgroep van 12 waarvan de laatste renners pas diep in de finale ingelopen werden. In de slotsprint moest Benjamin van ver komen maar wist
op de valreep nog sterk op te schuiven, goed voor de vijfde plaats. De eindzege ging naar Chernetski.

Benjamin Declercq
@qlercqie

Maybe a bit too far today to start the sprint, but overall very
satisfied with my performance here above the Arctic circle. Big
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thanks to the @TeamSVB team mates! Was really quite
something to be here
Arctic Race of Norway

@ArcticRaceofN

Mathieu Van der Poel wins stage 4 in Alta, his second stage win on
the 2018 Arctic Race!
Sergei Chernetski wins the 2018 Arctic Race of Norway!
#ArcticRace

27 5:39 PM - Aug 19, 2018
See Benjamin Declercq's other Tweets

Ereplaatsen in Zottegem en Veenendaal
22 August 2018 - Veenendaal - Veenendaal Classic (1.1, NED) en Grote Prijs Stad Zottegem (1.1, BEL)
Ereplaatsen in Zottegem en Veenendaal gisteren en vandaag. Aimé De Gendt moest in Zottegem enkel Jérôme Baugnies laten voorgaan terwijl
Edward Planckaert spurtte naar de vijfde stek in Veenendaal.
Baugnies en Aimé waren de overblijvers van een ruime kopgroep waar we ook Preben Van Hecke en Kevin Deltombe aan boord hadden.
Aanvalswerk van de Deen Lasse Norman Hansen dunde de groep uit maar uiteindelijk kwam de Deen kracht te kort om bij Baugnies en Aimé te
blijven. Aimé was niet helemaal tevreden van zijn Binck Bank Tour maar na een dagje recup kon hij hier toch mooi uitpakken en dat belooft voor de
wedstrijden die nog moeten komen. Kevin pakte ook weer een ereplaats, zevende. Hij reed dit jaar al zes maal top 10 in .HC wedstrijden, ook mooi.
Dylan Groenewegen was de verwachtte winnaar van de Veenendaal-Veenendaal Classic. Edward Planckaert werd vijfde, zijn 12de top 10 plaats dit
jaar. En Kenneth Van Rooy werd tiende.

Twee keer podium op 3: Van Hecke en Noppe
27 August 2018 - Great War Remembrance Race (1.1, BEL), Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke (1.1, BEL) en
Schaal Sels Merksem (1.1, BEL)
Drie wegkoersen op een rij, voorbij dagen, met twee maal een derde plaats als beste resultaat. Voor Preben Van Hecke was dat vrijdag in de Great
War Remembrance Race en voor Christophe Noppe was dat zondag in de Schaal Sels.
Preben werd dus derde in de 1e editie van de Great War Remembrance Race, een nieuwe profkoers op initiatief van het organisatiecomité van GentWevelgem en van Flanders Classics. Dit is een wedstrijd die ook geldt als herdenking van de Eerste Wereldoorlog, de renners reden langs
monumenten en slagvelden van 14-18. Preben en Christophe Noppe waren mee in de goede ontsnapping. In de finale kon Preben nog aanpikken bij
het duo Mihkel Raïm en Pawel Bernas. De Est Raïm was de snelste, Aimé De Gendt werd 20ste op 19 seconden.
Slechts een 7-tal profploegen bij de 23 ploegen aan de start zaterdag in Meulebeke voor de Omloop Mandel-Leie-Schelde. Opdracht van een paar van
onze renners was om mee te zijn wanneer er een grotere ontsnapping zou tot stand komen. Het tempo lag van bij de start hoog en na 70 kilometer
koers was alles nog samen, een kopgroep van drie was voordien gegrepen. Daarop raakte vier man weg, maximaal 1 minuut, maar met minder dan 20
kilometer te gaan was ook dat voorbij. Niemand raakte nog weg en Thomas Sprengers en Kevin Deltombe brachten Sasha Weemaes goed naar voren
met het oog op de sprint. Positie 6 à 7 had Sasha, maar hij ging nogal breed tot in het gootje in een bocht, moest even in de remmen en verloor
plaatsen. De overwinning ging naar Wouter Wippert (Roompot - Nederlandse Loterij).
Man in vorm Benjamin Declercq trok in de Schaal Sels zondag mee in de aanval met zes man, er waren toen nog 70 kilometers te gaan. Veel kregen
de vluchters niet, het peloton bleef kilometerslang hangen op 20 tot 30 seconden van de vluchters. In de finale zette Benjamin alleen door, hij werd
gegrepen op 12 kilometer van het einde. In de sprint pakte Wanty - Groupe Gobert één en twee met Timothy Dupont en stagiair Alfdan De Decker.
Christophe Noppe werd derde.
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Preben Van Hecke op het podium (Foto © Tim De Waele / Getty Images)

Aimé De Gendt wint in Haaltert
28 August 2018 - 1ste Grote Prijs Jong maar Moedig / Haaltert (BEL)
Aimé De Gendt won maandag in Haaltert de eeste editie van de Grote Prijs Jong maar Moedig. De Australiër Neil Van Der Ploeg werd tweede, Dries
De Bondt derde.
Aanvalswerk van Aimé resulteerde in een kopgroep van zes die snel drie minuten voorsprong bijeen reed. De zes bleven voorop en bestookten elkaar
in de finale. In de slotkilometer viel Aimé aan en hij won met 5 seconden voorsprong. Aimé kwam sterk uit de Binck Bank Tour en werd kort nadien
tweede in Zottegem, na Jerôme Baugnies.

Aimé De Gendt
@ADeGendt

Happy to win hometown kermesse in Haaltert! #kermesse
#mymerckx
Pictures: @cecilemphotography
@gregoryvg_photography
85 6:29 PM - Aug 27, 2018 · Haaltert, België
See Aimé De Gendt's other Tweets

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws

36/48

1-1-2019

Nieuws 2018

Drukke koersdagen
02 September 2018 - Druivenkoers, Kortemark, Brussels Cycling Classic, Fourmies, Antwerp Port Epic en Bavikhove
Vier UCI wedstrijden, een kermiskoers en voor enkele renners een criterium op het programma de voorbije dagen. Matthias Van Gompel reed twee
maal top tien, Jonas Rickaert was tweede in Kortemark en onder meer Maxime Farazijn, Thomas Sprengers en Kevin Deltombe toonden zich
aanvallend.
Maxime Farazijn zat in de vlucht van de dag in de Druivenkoers. Met nog een 36-tal kilometers te gaan was er de hergroepering. Het peloton kreeg
stortbuien over zich heen tijdens de finale. Xandro Meurisse won en Matthias Van Gompel, 9e op 34 seconden van de winnaar, was onze dichtste
finisher. Benjamin Declercq werd hier elfde. Eén dag later spurtte Jonas Rickaert naar de tweede plaats in Kortemark. Baptiste Planckaert won.
Beiden waren mee in een kopgroep van 15. In de finale raakten de twee samen met Ilber Sefa weg. Opnieuw top 10 hier voor Matthias Van Gompel,
en dat ondanks een valpartij. Hij werd zesde op 31 seconden.
In de Brussels Cycling Classic toonde Thomas Sprengers zich in de aanval. Snel vormde zich een kopgroep van zes met onder meer Oliver Naesen
en veel later ging Thomas met drie kompanen op zoek naar de koplopers, die intussen nog met vier waren. Op 28 kilometer van de finish lukte de
aansluiting maar het peloton was niet ver en een aantal renners vooraan ging opnieuw aanvallen. Met niet veel meer dan 10 kilometer te gaan waren
ze vooraan nog met vijf maar de Fransman Anthony Turgis ging vlak voor Thomas onderuit op wat gruis en steentjes in een bocht. Thomas ging nog
in de remmen maar kon Turgis niet ontwijken en viel ook, gelukkig zonder veel erg. De verwachtte massaspurt was een feit en de Duitse kampioen
Pascal Ackermann won. Sterk opgeschoven in de slotkilometer maar net geen top 10 hier voor Benjamin Declercq, elfde. Edward Planckaert was
dertiende en Milan Menten twintigste.
Eén dag later was Pascal Ackermann ook de snelste in de GP Fourmies. Kevin Deltombe en de Let Gatis Smukulis gingen hier op zoek naar vijf
eerder ontsnapte renners. Na 40 kilometer raakten ze mee vooraan en de maximale voorsprong liep op tot vier minuten. Smukulis viel vooraan snel
weer weg en Kevin bleef in de kopgroep tot op dik 40 kilometer van de finish. Het peloton kwam intussen snel terug en de massasprint was ook hier
onafwendbaar. Dries Van Gestel werd zeventiende, Lindsay De Vylder negentiende. Guillaume Van Keirsbulck tenslotte won solo de Antwerp Port
Epic, een wedstrijd met heel wat onverharde wegen en kasseistroken die vorig jaar het parcours waren van de Schaal Sels. Onze ploeg werkte in de
achtervolging op een eerste kopgroep. Onder meer Jonas Rickaert was slachtoffer van een valpartij, ook hier gelukkig zonder erg. Net geen top 10
was er voor Maxime Farazijn, onze dichtste finisher.
In Bavikhove tenslotte reden Benjamin Declercq en Edward Planckaert het criterium. De overwinning ging er naar Yves Lampaert.

Benjamin Declercq, Brussels Cycling Classic (foto © Tim De Waele / Gettysport)

Milan Menten bljift spurtend peloton voor
11 September 2018 - GP Briek Schotte Desselgem Koerse (BEL)
Milan Menten heeft vandaag de GP Briek Schotte Desselgem Koerse gewonnen. Onze jonge Limburger was mee in de vlucht van de dag en hield op
de finish nog 10 meter over op het spurtende peloton. Met Mathias Van Gompel op plaats vier, Christophe Noppe op vijf en Amaury Capiot op tien
boekte Sport Vlaanderen - Baloise een mooi resultaat!
De wedstrijd ging over 155 kilometer, verdeeld over 17 ronden van 9,12 km en kreeg 112 deelnemers aan de start. Zeven man tekende voor de vlucht
van de dag met daarbij Milan die stand hield tot de finish. Enzo Wouters werd tweede en Kenny Dehaes derde.
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Foto © Luc Croes, Eeklo
Ook nog even vermelden, Wesley Kreder won vorige donderdag Izegem Koers. Hij haalde het voor Stijn Steels en Maxime Farazijn in de
massaspurt.

Foto © Luc Croes, Eeklo

Terugblik op voorbije week: sterke Aimé De Gendt
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18 September 2018 - GP de Wallonie, Kampioenschap van Vlaanderen Koolskamp, Primus Classic en GP Scherens
De meest in het oog springende prestatie de voorbije week kwam er van Aimé De Gendt. Kort na de start van de Primus Classic waren hij en
Benjamin Declercq al in de aanval maar het groepje waar ook Greg Van Avermaet mee was werd weer gegrepen door een gesloten overweg. Op weg
naar de finale wist Aimé knap de oversteek te maken naar een kopgroep met Ruben Guerreiro, Van der Hoorn en Frederik Frison. Iedereen verwacht
een sprint aan de brouwerij van Haacht maar dit jaar kwamen de spurtersploegen te laat. Een valpartij in het peloton op minder dan 10 kilometer van
de finish zal daarbij een rol gespeeld hebben, net zoals het feit dat John Degenkolb, spurter van dienst bij Trek, uitgeschakeld was door mechanische
problemen. Maar de koplopers gaven alles in die laatste 10 kilometers en gingen geweldig hard, en Aimé zijn aflossingsbeurten waren zeer sterk. In
de slotkilometer zette Taco van der Hoorn heel vroeg aan, hij sloeg meteen een kloof en dat was voldoende voor de zege. Aimé werd vierde. Edward
Planckaert was zonder erg betrokken bij de val in het peloton en spurtte niet mee voor de ereplaatsen.
De Grand Prix de Wallonie in Namen vorige woensdag en de Grote Prijs Jef Scherens Rondom Leuven van zondag werden gewonnen door Jasper
Stuyven. Op de Citadel van Namen was Stuyven de snelste van een groep van vijftien. Kevin Deltombe en Thomas Sprengers hadden in de aanloop
naar de citadel mogelijk nog de oversteek naar die koplopers kunnen maken maar er werd wat veel gepokerd bij de achtervolgers. Uiteindelijk werk
Kevin 22e op 59 seconden van Stuyven. Thomas werd 25e. In Leuven bleven ze vooraan met een man of 50 over en haalde Stuyven het in de sprint.
Net geen top tien hier voor Milan Menten. Bij die 50 hadden we verder nog Piet Allegaert (21e), Kevin Deltombe (34e) en Thomas Sprengers (44e).
12 Foto's GP Jef Scherens - Rondom Leuven

Aimé De Gendt (Foto © Tim De Waele / Getty Images)

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt Thimo Willems
23 September 2018 - Teamnieuws
Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt Thimo Willems! De 22-jarige renner (geboren 9 februari 1996) rijdt momenteel bij het team EFC-L&RVULSTEKE en tekende een profcontract voor 2 jaar vanaf 1 januari 2019.

Jonas Rickaert 2 dagen op rij in de spits
24 September 2018 - Tour de l’Eurométropole (1.HC, BEL), Gooikse Pijl (1.1, BEL) & GP d’Isbergues - Pas de Calais
(1.1, FRA)
Jonas Rickaert was afgelopen weekend onze man in vorm. Zaterdag en zondag kleurde hij knap mee de finale van UCI wedstrijden, telkens goed
voor top 10. Voorafgaand reed hij zondag, in bar weer, heel de dag in de aanval.
In de Tour de l’Eurométropole zaterdag wist Jonas als één van de laatste de oversteek te maken naar de kopgroep met onder meer Pedersen, Drucker,
Naesen, Philipsen, Benoot en Stuyven. De spurtersploegen hadden in de achtervolging hard gewerkt maar de vluchters bleven vooruit en Jonas werd
mooi zesde. Pedersen won voor Drucker en Naesen. Eerder in de wedstrijd toonde ook Preben Van Hecke zich hier aanvallend. Hij was mee in een
groep van vier die in de reactie ging op vroege vluchters.
In de Gooikse Pijl zondag bleef er vooraan in de finale vijf man, waaronder Jonas, over uit een kopgroep van elf. Vier seconden hielden ze over, Jordi
Meeus won de sprint en Jonas was vijfde. Bij aanvalspogingen in het begin van deze wedstrijd was Jonas al actief, net als Aimé De Gendt en Moreno
De Pauw. Met nog 130 kilometer te gaan raakte vijf man weg, Jonas trok met vijf man in de tegenaanval en met nog 90 kilometer te gaan liepen die
twee groepen samen. We hadden nu elf leiders met meer dan twee minuten voorsprong. De kopgroep viel dan verderop weer uiteen, maar ondanks de
heel krappe voorsprong hielden ze nipt stand.
https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws
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Zware weersomstandigheden ook in de Grand Prix d’Isbergues zondag, waar Thomas Sprengers zich op 70 kilometer van het einde toonde bij de
aanvallers in het gezelschap van Philippe Gilbert. Die laatste won solo en Thomas werd mooi tiende.

Jonas Rickaert (foto © Tim De Waele / Getty Images)

Declercq sterk in Binche, ereplaatsen in Famenne
03 October 2018 - Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke (1.1, BEL) en La DH Famenne Ardenne
Classic (1.1, BEL)
We zijn oktober maar onze ploeg blijft ambitieus voor de laatste wegwedstrijden van 2018. Benjamin Declercq toonde zich dinsdag in Binche super
sterk in een kopgroep waarvan we dachten dat ze vooruit gingen blijven. En vorige donderdag in de Famenne Ardenne Classic was Benjamin nog
zevende en Milan Menten vijfde in de spurt van een uitgedund peloton. In Tienen tenslotte spurtte Thomas Sprengers zaterdag naar plaats vier.
Winnaar van die spurt in de Famenne Ardenne Classic werd Canadees Guillaume Boivin voor Quentin Pacher en de Nederlander Danny van Poppel.
Die laatste won dinsdag dan weer Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke. In koud en slecht weer nam de Quick-step Floors
ploeg de koers in handen op dik veertig kilometer van de finish. Een sterke kopgroep met onder meer Stybar, Lampaert, Vandenbergh, Démare,
Armée, Dupont, Wijnants en voor ons Benjamin raakte voorop. Stybar reed hieruit weg op 12 kilometer van de finish, terwijl in het peloton de
LottoNL-Jumbo ploeg de gashendel open trok. De vluchters werden gegrepen en hetzelfde overkwam Stybar onder de rode vod.

Noppe 8e, Van Rooy in vlucht van de dag
09 October 2018 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT, TUR), Paris-Tours, Paris-Bourges, Münsterland Giro
De Argentijn Maximiliano Richeze won vandaag de openingsrit in de Ronde van Turkije. Christophe Noppe was achtste en eerste Belg en Kenneth
Van Rooy trok mee in de vlucht van de dag.
Met de Presidential Cycling Tour of Turkey kunnen Aimé De Gendt, Kevin Deltombe, Christophe Noppe, Thomas Sprengers, Mathias Van Gompel,
Preben Van Hecke en Kenneth Van Rooy hun wegseizoen 2018 afsluiten met een mooie rittenwedstrijd op Worldtour niveau. De openingsrit ging in
de sprint naar Richeze. Kenneth was mee in de kopgroep van vijf, pakte punten voor de bergprijs en bonificatieseconden in een tussenspurt. In de
stand staat hij zo op plaats vier en Christophe op negen.
De voorbije week waren er nog mooie uitslagen van Mathias Van Gompel, achtste in de Sparkassen Münsterland Giro, en van Milan Menten, vijfde
in Paris-Bourges. Jonas Rickaert werd ook nog zesde in het Herfstcriterium te Oostrozebeke. Jonas en Dries Van Gestel waren zondag nog onze beste
renners in Paris-Tours, de eerste editie met enkele onverharde wegen doorheen wijngaarden.

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/nieuws/allenieuws

40/48

1-1-2019

Nieuws 2018

Kenneth Van Rooy (foto © Luc Croes, Eeklo)

PERSBERICHT - Al zes absolute topkoppels voor 78ste editie Lotto Zesdaagse VlaanderenGent
11 October 2018 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent (BEL)
Van 13 tot 18 november zijn alle ogen van wielerminnend België (en ver daarbuiten) weer gericht op het Kuipke voor de 78ste editie van de Lotto
Zesdaagse Vlaanderen-Gent. De organisatie pakt opnieuw uit met de wereldtop onder de pistiers.
Voor de 78ste keer zal het epicentrum van Gent tijdelijk verhuizen van de Graslei naar het mythische Kuipke. Zes dagen lang vecht de wereldtop van
de zesdaagsewereld uit wie de opvolgers worden van Kenny De Ketele en Moreno De Pauw. De Ketele verdedigt zijn titel, maar wel in een duo met
Robbe Ghys. Samen werden ze voorbije zomer Europees kampioen ploegkoers in Glasgow. Naast de Europese kampioenen zakken ook de
wereldkampioenen ploegkoers af naar het Kuipke! Roger Kluge en Theo Reinhardt willen hun regenboogtruien laten schitteren in Gent. Moreno De
Pauw, de andere laureaat van vorig jaar, zal samen met youngster Lindsay De Vylder een gooi naar de eindzege doen.
Lees het volledige persbericht op www.lottozesdaagse.be.

2 Dagen op rij leider in ploegenklassement
11 October 2018 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT, TUR)
Onze mannen in de Presidential Cycling Tour of Turkey tonen zich dagelijks in de aanval. In de voorlopige stand staat Thomas Sprengers op plaats
vijf en in het ploegenklassement van deze Worldtour rittenwedstrijd staat Sport Vlaanderen - Baloise op één!
Sam Bennett won twee ritten op rij. Thomas was mee in de aanval in rit 2. Net zoals in de openingsrit kregen de vluchters weining ruimte en werd er
gesprint voor de zege. Christophe Noppe zat goed vooraan in de slotkilometers maar raakte dan toch nog wat ingesloten. Kenneth werd uiteindelijk
11e en Christophe 13e. Vandaag in rit 3 was het opnieuw de beurt aan Kenneth om mee te gaan in de aanval. Hij scoorde ook punten voor de
bergprijs en staat tweede in dat nevenklassement. Een tot 80 man uitgedund peloton door een klim op 20 kilometer van de finish spurtte voor de zege.
Daarbij hadden we KEvin Deltombe (21e), Thomas Sprengers (26e), Aimé De Gendt (42e) en Mathias Van Gompel (63e)
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Geslaagde slotweek!
17 October 2018 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT, TUR), Chrono des Nations, ITT (1.1, FRA) & Nationale
Sluitingsprijs Putte-Kapellen (
Het wegseizoen 2018 zit erop. Onze renners sluiten af met een geslaagde slotweek: prima prestaties in de Ronde van Turkije en net top 10 voor Jonas
Rickaert in de Chrono des Nations en Milan Menten in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen.
Elke dag waren we mee in de kopgroep van de dag in Turkije, Kenneth Van Rooy, Thomas Sprengers, Aimé De Gendt en Preben Van Hecke was
onze aanvallers van dienst. Met Christophe Noppe pakten we top 10 in twee ritten en nog een twaalfde plaats en Kenneth Van Rooy eindigde twee
keer op plaats 11. Gedurende twee dagen stonden we aan kop van het ploegenklassement waarin we uiteindelijk vijfde werden. In de eindstand deden
Thomas (15e), Kevin Deltombe (17e) en Mathias Van Gompel (28e) het sterk. Zo heeft iedereen zich getoond in deze WorldTour rittenwedstrijd,
knap gedaan!

Milan Menten (foto © Tim De Waele / Gettysport)

Zes ploegen in strijd voor de overwinning en podiumplaatsen
16 November 2018 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent (BEL)
Drie dagen Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent 2018 staan voor drie verschillende leiders en drie ploegen in de nulronde, op de hielen gevolgd door
drie ploegen op één ronde. Er is nog heel veel mogelijk zo, met zes ploegen die strijden voor de overwinning.
Bij de achtervolgers op één ronde vinden we ons duo in de Europese kampioenentrui, Kenny De Ketele en Robbe Ghys. Met 175 punten scoren zij
sterk. Enkel het duo Keisse-Viviani, ook op één ronde, doet beter met 179 punten. De stand wordt momenteel aangevoerd door Jasper De Buyst en
Tosh Van Der Sande, Kluge-Reinhardt en Havik-Stroetinga. De derde ploeg op één ronde is Moreno De Pauw en Lindsay De Vylder staan met 159
punten op plaats zeven op 4 ronden. Jonas Rickaert met Stijn Steels staat op plaats 10 op 13 ronden.
Kenny en Robbe wonnen op dag één een dernyreeks en de scratch. Keisse-Viviani sloten die dag af als leiders maar op dag twee namen Kenny en
Robbe de leiding over via winst in een ploegkoers. Met Eric Schoefs als gangmaker blijft Kenny de te koppen man in de dernywedstrijden en dat
ondanks vier gebroken ribben, opgelopen bij een val tijdens de wereldbeker baanwielrennen in Canada eind oktober. Ingetapet en pijn verbijtend rijdt
hij deze zesdaagse met als doel de winst, heel straf!
In de chrononummers zijn Moreno De Pauw en Lindsay De Vylder top: 2 keer winst in de baanronde, 3 keer in de 500 meter. Daarnaast wonnen ze
een dernyreeks en een ploegkoers. Puur op punten zijn ze het vierde sterkste team. Jonas Rickaert en Stijn Steels tonen zich ook in de
nevennummers, met winst in een supersprint en een puntenkoers. Er was ook een valpartij voor Jonas, gelukkig zonder veel erg.
Finale van de derny's met alle specialisten op het ovaal. Ketelke, gepiloteerd door Eric Schoefs, triomfeerde voor Keisse.
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Kenny en Robbe - foto © Tim De Waele / Getty Images

Moreno en Lindsay - foto © Tim De Waele / Getty Images
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Jonas met Stijn - foto © Tim De Waele / Getty Images

25 jaar kweekvijver van wielertalent
18 November 2018 - Teamnieuws
Wielerploegen die een zilveren jubileum kunnen vieren, zĳn eerder uitzondering dan regel. Onze ploeg Sport Vlaanderen–Baloise is er één van.
Gestart als een tĳdelĳk initiatief onder de naam ‘Vlaanderen 2002–Eddy Merckx’, is de ploeg uitgegroeid tot dé referentie in het opleiden van
neoprofs tot volwaardige beroepsrenners. Tom Steels, Mario Aerts, Stĳn Devolder, Sep Vanmarcke en Victor Campenaerts zĳn maar enkele
voorbeelden van renners die dankzĳ deze unieke wielerploeg konden uitgroeien tot een succesvol profwielrenner. Al die tijd bleven we trouw aan
onze missie, het opleiden en begeleiden van jonge talentvolle renners binnen een professionele omkadering. Enkel de naam van het team kende
enkele gedaanteverwisselingen, onder invloed van de diverse sponsors die het team doorheen de jaren hebben gesteund. Intussen is de naam ‘Sport
Vlaanderen – Baloise’.
Zaterdagavond 17 november 2018 hielden we ons jubileumfeest in 't Kuipke te Gent, tijdens de Wielerzesdaagse. Bij de genodigden alle renners die
ooit voor het team reden, de omkadering, het personeel, de initiatiefnemers en de verschillende partners/sponsors. Tegelijk werd boek ‘25 jaar
kweekvijver van wielertalent’ van Dries De Zaeytijd en Fons Leroy voorgesteld. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Eddy Merckx.
Historische momenten dus in 't Kuipke! In het boek blikken de auteurs aan de hand van petites histoires, ﬁguren en sprekende resultaten terug op het
25-jarig palmares van dit bĳ zonder wielerproject.
Bestellen kan via de Standaard Boekhandel, Bol.com of de onafhankelijke boekhandelaars (184 pagina’s - € 24,95). Het boek is ook verkrijgbaar in
KOERS - museum van de wielersport in Roeselare.
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Fons Leroy, Philippe Muyters, Eddy Merckx, Henk Janssen (CEO Baloise Insurance), Dries De Zaeytijd - Foto © Marc Van Hecke / Getty Images

Foto © Marc Van Hecke / Getty Images

2e plaats voor Kenny De Ketele / Robbe Ghys
18 November 2018 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen – Gent (BEL)
Wat een strijd, pas bij het ingaan van de slotronde viel de beslissing in de Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent 2018. Het Deceuninck-Quick Step duo
Iljo Keisse en Elia Viviani haalde het voor Kenny en Robbe.
Kenny en Robbe gingen als leiders de slotdag van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent in. Keisse/Viviani volgden in dezelfde ronde op amper 3
puntjes en op één ronde maar met een bonusronde in zicht volgden De Buyst/Van der Sande. En de duo's op plaats vier en vijf, Havik/Stroetinga en
Kluge/Reinhardt, waren zeker ook nog niet uitgeteld. In de scratch, één van de laatste nevennummers, namen Keisse/Viviani de leiding over. Daarop
volgde de snelle baanronde, gewonnen door Moreno De Pauw en dan was het tijd voor de finale ploegkoers, met drie koppels in dezelfde ronde.
De favorieten en podiumkandidaten bestookten mekaar voortdurend, en met enkel nog de slotsprint te gaan stonden Keisse/Viviani en De
Ketele/Ghys met gelijke punten. Iljo won die slotsprint en daarmee deze zesdaagse, één van de spannendste edities van de voorbije jaren. Kenny,
ondanks zijn ribblessures, en youngster Robbe deden het super en eindigen op plaats twee. De derde plaats ging naar De Buyst/Van der Sande. Knap
werk van Moreno De Pauw en Lindsay De Vylder die zevende werden en van Jonas Rickaert die met Stijn Steels op plaats negen eindigde. Het
scheelde niet veel of Jonas kon door een nierblessure vandaag niet meer starten maar dat weerhield hem niet om vandaag nog een puntenkoers te
winnen!
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Podium Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent 2018 (foto © Luc Claessen/Getty Images)

SportVl - Baloise
@TeamSVB

Wat een strijd!! Beslist in de slotronde ... chapeau en dikke dikke
merci Kenny Robbe Moreno Lindsay Jonas #toppers
@zesdaagseGent #zesdaagsegent
6 5:50 PM - Nov 18, 2018
See SportVl - Baloise's other Tweets

Philippe Muyters
@philippemuyters

Superspannende ploegkoers
Meesterlijk afgewerkt door
@IljoKeisse & @eliaviviani! Knappe winst @zesdaagseGent
En heel mooie 2de plaats voor @deketelekenny &
@RobbeGhys @TeamSVB. Gevochten als leeuwen, tot de
laatste meters!
31 5:51 PM - Nov 18, 2018
See Philippe Muyters's other Tweets

Sport Vlaanderen - Baloise 2019 met 22 renners
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24 November 2018 - Teamnieuws
Met de volgende 22 renners werd een contract afgesloten voor het jaar 2019:
Twee renners die debuteren bij de profs: Aaron van Poucke en Thimo Willems
De blijvers zijn: Piet Allegaert, Amaury Capiot, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Lindsay De Vylder, Benjamin Declercq, Kevin Deltombe,
Robbe Ghys, Milan Menten, Christophe Noppe, Edward Planckaert, Emiel Planckaert, Thomas Sprengers, Dries Van Gestel, Mathias Van Gompel,
Preben Van Hecke, Kenneth Van Rooy, Aaron Verwilst, Jordi Warlop, Sasha Weemaes

Wereldbeker-zilver in de ploegenachtervolging
17 December 2018 - Tissot UCI Track Cycling World Cup IV 2018/2019, Londen (CDM, GBR)
Zilver voor Belgen in de finale van de ploegenachtervolging afgelopen weekend tijdens de vierde manche van de wereldbeker baanwielrennen
2018/2019! Lindsay De Vylder, Kenny De Ketele, Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche klokten af op 3.59.117 in de kwalificaties en op 3:57.709
in de eerste ronde tegen Italië. Het leverde hen een plaats op in de finale, die ze afwerkten in 3:59.014. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw werden
negende in de ploegkoers en Lindsay De Vylder werd negende in het omnium.

Belgische titels in de ploegkoers en de scratch
24 December 2018 - Belgische Kampioenschappen baanwielrennen 2018-2019 (BK)
Tussen 22 en 29 december wordt er in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent gestreden voor een reeks nationale titels op de baan. Met
succes voor onze pistiers, het duo Moreno De Pauw en Robbe Ghys haalde het in de ploegkoers en Robbe was ook al primus in de scratch.
Na de Kerstpauze op 24 en 25 december volgen nog de puntenkoers en het omnium.
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De Vylder pakt goud in het omnium, en ook tricolore truitje voor verzorger Gunther VdB
30 December 2018 - Belgische Kampioenschappen baanwielrennen 2018-2019 (BK) - Paarl Boxing Day, 10 km.
puntenkoers (ZAF)
Deel twee van de Belgische kampioenschappen op de baan leverde onze ploeg nog goud op met Lindsay De Vylder in het omnium en brons voor
Moreno De Pauw in de puntenkoers. Eerder dit BK mocht onze verzorger Gunther Van den Bossche een tricolore truitje aantrekken. En Jonas
Rickaert trok op trainingsstage naar Zuid-Afrika waar hij een ploegkoers over 10 kilometer won.
Goud dus voor Lindsay in het omnium. Hij opende met een derde plaats in de scratch en in de tempo race, en won daarop de afvalling en de
puntenkoers. De tweede plaats was voor de 18-jarige Fabio Van den Bossche. Eerder tijdens dit BK pakte Fabio in de categorie Elite en U23 titels in
de puntenkoers en achter de derny. Bij die laatste titel mocht onze verzorger Gunther, vader van Fabio, mee het podium op als derny gangmaker van
zoon Fabio. Geen Robbe Ghys aan de start in het omnium, hij haakte af door een keelontsteking. Op 3 januari start Robbe samen met Kenny De
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Ketele in de Woningzesdaagse Rotterdam. Ook erbij Moreno De Pauw, gekoppeld aan Pim Ligthart.
En dan is er nog Jonas Rickaert die op trainingsstage trok naar Zuid-Afrika waar hij op tweede Kerstdag een ploegkoers over 10 kilometer won. Op
de valreep in zijn truitje van nationaal kampioen, titel die hij eind vorig jaar pakte. Eén dag later ging die titel dus naar Fabio Van den Bossche.
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