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Nieuws 2019

Voorbereiding op wegseizoen 2019 komt op gang

05 January 2019 - Teamnieuws

Aan alle renners, stafleden, omkadering, sponsors, hun familie, en aan alle supporters en fans, de allerbeste wensen voor een gelukkig en succesvol
2019! Het nieuwe jaar is nog pril maar drie van onze pistiers zijn al aan de slag in de Woningzesdaagse Rotterdam. Voor de overige renners is er
zaterdag een groepstraining voorzien en intussen maakt iedereen zich op voor onze traditionele 10 daagse trainingsstage in het Spaanse Calpe. 

Kenny De Ketele met Robbe Ghys en Moreno De Pauw gekoppeld aan Pim Ligthart rijden momenteel de de Woningzesdaagse Rotterdam. Intussen
komt de voorbereiding op het wegseizoen 2019 helemaal op gang met de trainingsstage. Volgende woensdag en donderdag komt iedereen aan in
Gran Hotel Sol y Mar. Ploegleiding en omkadering zullen twintig renners opvolgen en begeleiden. Afwezig zijn onze pistiers Kenny De Ketele en
Moreno De Pauw. 

Ons truitje ondergaat enkele wijzigingen bij de co-sponsors: het Eddy Merckx logo werd vernieuwd en Etixx Sports Nutrition werd toegevoegd in de
mouw. 



 

Sleutelbeenbreuk na val voor Kenny De Ketele in Zesdaagse Rotterdam

08 January 2019 - Woningzesdaagse Rotterdam (CL2, NED)

Pech voor Kenny De Ketele tijdens de voorlaatste avond van de Zesdaagse van Rotterdam, bij een zware val liep hij een sleutelbeenbreuk op waarna
hij meteen naar België terugkeerde. Dinsdagochtend volgt al een operatie in Antwerpen.

Meteen na de val wist ik dat ik een sleutelbeenbreuk had opgelopen, aldus Kenny later op zijn instagram account. Kenny en Robbe Ghys stonden op
plaats zes in de stand. Robbe werkt de zesdaagse verder af met de Pool Wojciech Pszczolarski, aan het eind van de vijfde avond staan zij op plaats
zeven. Moreno De Pauw staat met Pim Ligthart op plaats acht.

Aan de leiding staat het duo Lasse Norman Hansen-Marc Hester. Yoeri Havik-Wim Stroetinga volgen in dezelfde ronde, en op één ronde komen dan
Jan-Willem van Schip-Stijn Steels en Niki Terpstra-Thomas Boudat. Van Schip- Steels zijn sterk bezig en totaliseren het meeste punten. Alles is nog
mogelijk vanavond tijdens de slotavond.

 

Programma eerste weken na ploegstage - operatie voor Kenny

09 January 2019 - Teamnieuws - Wooning Zesdaagse Rotterdam

Vanaf morgen/donderdag start dus onze trainingsstage in het Spaanse Calpe. Intussen is ook het programma van onze wegrenners gekend voor de
eerste weken na de stage. Enkel onze pistiers Moreno De Pauw en Kenny De Ketele zullen ontbreken in Calpe. Kenny werd dinsdagvoormiddag nog
geopereerd nadat hij een sleutelbeenbreuk opliep bij een val in de Wooning Zesdaagse Rotterdam.

Donderdag in de vroege uurtjes vertrekt iedereen richting Calpe voor te trainen en voor een aantal extra-sportieve activiteiten zoals fotosessies,
interviews en workshops. Het programma de eerste weken daarna ligt in dezelfde lijn als dat van 2018: starten met 4 koersdagen in de Challenge
Ciclista Mallorca en in Frankrijk met GP la Marseillaise en Etoile de Bessèges. In Spanje volgt dan de Ronde van Valencia, Murcia, Almeria en
Andalucia Ruta Ciclista Del Sol en intussen ook weer de Tour of Oman. Kortom, een goed uitgebalanceerd programma met voldoende
mogelijkheden voor iedereen. Meer info over het programma vind je hier: https://www.sportvlaanderen-baloise.be/agenda.

Moreno De Pauw en Kenny De Ketele zullen er dus niet bij zijn in Calpe. De sleutelbeenbreuk die Kenny opliep bij zijn val op de voorlaatste dag
van de Wooning Zesdaagse Rotterdam blijkt complexer te zijn dan verwacht. De operatie is goed gelukt maar de revalidatie gaat langer duren dan
verwacht. Hoe dan ook Kenny doet er alles aan om klaar te geraken voor het WK baanwielrennen eind februari.



De Wooning Zesdaagse Rotterdam is intussen afgelopen met een overwinning van Niki Terpstra en Thomas Boudat. Robbe Ghys, na de val van
Kenny gekoppeld aan de Pool Wojciech Pszczolarski werd vierde, en Moreno De Pauw met Pim Ligthart werden achtste.

 

Moreno De Pauw met Wim Stroetinga op plaats 6

13 January 2019 - Zesdaagse Bremen

Moreno De Pauw rijdt momenteel de Zesdaagse van Bremen aan de zijde van de Nederlander Wim Stroetinga. We zijn drie dagen ver en het duo
staat op plaats zes. 

Iljo Keisse en Jasper De Buyst staan aan de leiding, gevolgd door het Duits-Oostenrijkse duo Achim Burkart/Andreas Graf in dezelfde ronde. Op
plaats drie hebben we het Italiaans-Zwitserse duo Simone Consonni/Tristan Marguet op één ronde. Moreno en Wim Stroetinga sloten de tweede
avond af op plaats twee, ze wonnen een ploegkoers en de specialiteit van Moreno, de 500m.

 

De Pauw 6e in Bremen, De Vylder naar Hong Kong

15 January 2019 - Zesdaagse Bremen

Moreno De Pauw is met de Nederlander Wim Stroetinga zesde geeindigd in de Zesdaagse van Bremen. Lindsay De Vylder is mee op trainingsstage
in Calpe maar vertrekt kort nadien naar Hong Kong voor een wereldbekerwedstrijd op de piste.

De overwinning in Bremen was voor het duo Iljo Keisse / Jasper De Buyst. Halfweg deze zesdaagse was Moreno ziek geworden en moest hij zelfs
passen voor een aantal onderdelen. Later kon Moreno toch nog enkele sterke tijdritten rijden. 

Lindsay gaat in Hongkong op zoek naar extra wereldbekerpunten voor het omnium, belangrijk voor de ranking en met het oog op het WK en de
Spelen.

 

10 Dagen intens getraind en gewerkt

20 January 2019 - Teamnieuws

De trainingsstage in het Spaanse Calpe zit erop, vanmorgen in de vroege uurtjes zijn de renners en omkadering vertrokken naar huis. Er werd
gedurende 10 dagen hard en goed gewerkt en getraind, ondanks het feit dat een aantal renners een tijdje ziek was. 

Al bij aankomst in Calpe bleken Milan Menten en Jordi Warlop ziek. Wat later konden zij hervatten en intussen vielen nog enkele renners uit, onder
meer Kenneth Van Rooy en Mathias Van Gompel. Maar alle voorziene trainingen zijn zonder aanpassingen kunnen gebeuren en zaterdag sloot
iedereen af met een training van 205 kilometers en om en bij de 3600 hootgemeters.

Aftellen nu naar 31 januari, de eerste koersdag van de Challenge Ciclista Mallorca en onze eerste koersdag op de weg dit jaar.

 

Kort: Mallorca Challenge - zesdaagse Berlijn en Kopenhagen

29 January 2019 - Teamnieuws - Zesdaagse Berlijn en Kopenhagen

Nog een paar dagen aftellen tot de start van ons wegseizoen 2019. Beginnen doen we in de Mallorca Challenge vanaf 31 januari. Op de baan
beginnen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw die dag aan de Bilka 6 days Copenhagen en in de zesdaagse van Berlijn staat Robbe Ghys met Wim
Stroetinga aan de leiding en dat met nog 1 nacht te gaan. Alles staat nog kort bij elkaar, daar in Berlijn, vijf ploegen strijden voor een plaats op het
podium. 

De wegrenners beginnen er dus aan in de Mallorca Challenge, een reeks van vier eendagskoersen vanaf 31 januari. Zes WorldTour-ploegen komen
aan de start: Lotto-Soudal, Movistar, Trek-Segafredo, Katusha-Alpecin, Bora-Hansgrohe en UAE. Elk van deze koersen is categorie UCI Europe
Tour 1.1. Sasha Weemaes sinds 1 juli 2018, en Aaron van Poucke en Thimo Willems sinds 1 januari 2019, zijn de laatste nieuwkomers in onze ploeg
en alle drie zullen ze erbij zijn.

 

Ghys - Stroetinga net naast podium

30 January 2019 - Berliner 6 Tage-Rennen 2019 (CL1, GER)

Robbe Ghys is met de Nederlander Wim Stroetinga vierde geëindigd in de Berliner 6 Tage-Rennen. De overwinning ging naar de Duitse
wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt.

Robbe begon met Stroetinga reden een goede zesdaagse en begonnen als leider aan de slotnacht en de laatste ploegkoers van deze editie. Vijf ploegen



maakten nog kans op de eindzege. In de finale van de laatste ploegkoers pakten drie ploegen waaronder Kluge-Reinhardt een ronde en kort daarop
deden de Duitsers dat nog eens over. Ghys-Stroetinga werden zo vierde op 2 ronden.

 

Op Van Rooy na iedereen gehinderd door massale valpartij

31 January 2019 - Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx (Coll de San Salvador) (1.1 ESP)

De eerste Europese wielerkoers van 2019 zit erop, op Mallorca was Kenneth Van Rooy onze dichtste finisher in de eerste van vier ééndagskoersen.
Al onze andere renners werden gehinderd door een massale valpartij in de finale. Aaron Verwilst lag erbij en is gekwetst aan zijn scheenbeen maar
zal normaal gezien zaterdag weer kunnen koersen. 

De wedstrijd van vandaag, voluit de Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx ging over 177 kilometer met onderweg vier beklimmingen en
aankomst op de Puig de San Salvador, een klim van categorie twee. De overwinning ging naar Jesus Herrada. Kenneth Van Rooy eindigde 24ste op
1'53". Thomas Sprengers werd 27ste op 2'10". Verschillende renners moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis na een massale val op 19
kilometer van het einde. Voor ons was enkel Aaron Verwilst betrokken bij de val, hij is gekwetst aan het scheenbeen door een tandwiel van een
andere fiets. Aaron was niet voorzien voor de wedstrijd van vrijdag en heeft dus een dagje rust. Normaal gezien kan hij daarna verder. Kevin
Deltombe was niet gevallen maar hij kon niet meer verder doordat iemand in zijn achterwiel was gereden, vandaar zijn grote achterstand. 

Morgen is er dag twee van de Challenge Mallorca, de Trofeo Andratx Lloseta. Wij starten met Christophe Noppe, Emiel Planckaert, Mathias Van
Gompel, Aaron van Poucke, Kenneth Van Rooy, Sasha Weemaes en Thimo Willems.

Aaron Verwilst gekwetst aan het scheenbeen

 

Mooi profdebuut van Aaron van Poucke in Mallorca

01 February 2019 - Trofeo Andratx Lloseta (1.1 ESP)

De Duitser Emanuel Buchmann won vrijdag solo de Trofeo Andratx Lloseta, de tweede wedstrijd in kader van de Mallorca Challenge. Nieuwkomer
Aaron van Poucke hield knap stand in het sterk uitgedunde peloton en eindigde 27ste op 1'22" van de winnaar. 

Drie beklimmingen kregen de renners voor de wielen geschoven in het eerste deel van de rit. De laatste daarvan was de Coll de Puig Maior, een klim
van categorie 1. Hierna beelf een uitgedund peloton van wat meer dan 30 man over nadat alle vroege vluchters gegrepen waren. Buchmann raakte
alleen weg en won met 16 seconden voorsprong op Tim Wellens. Het eerste peloton was in de finale verbrokkeld, Aaron kwam binnen op 1'22" van
Buchmann, knap gereden!



Aaron van Poucke in het uitgedunde peloton (foto © Getty Images)

 

Achtste plaats voor Menten, Capiot op 11

03 February 2019 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1 FRA)

Milan Menten en Amaury Capiot brachten ereplaatsen mee uit de Franse seizoensopener Grand Prix La Marseillaise (1.1). Onze Limburgers werden
respectievelijk achtste en elfde.

De overwinning in Marseille ging naar de Fransman Anthony Turgis in een spurt met twee. Turgis en zijn landgenoot Romain Combaud bleven
vooraan over uit een kopgroep van vier. Tom Van Asbroeck, vanaf dit jaar uitkomend voor Israel Cycling Academy, won de spurt van het uitgedund
peloton voor plaats drie. In dat peloton zaten voor onze ploeg verder nog Dries Van Gestel, Piet Allegaert en Benjamin Declercq.

 

Noppe 4e, Verwilst pakt metas volantes en combiné

03 February 2019 - Trofeo Palma (1.1 ESP) en Trofeo de Tramuntana: Soller - Deia (1.1 ESP)

Mooi dagje zondag voor onze ploeg in de Challenge Mallorca, Trofeo Palma, Christophe Noppe werd knap vierde in de massasprint, Sasha Weemaes
werd veertiende, Aaron Verwilst was mee in de vlucht van de dag en won het klassement voor de tussensprints en de combiné. 

De vlucht van de dag was snel een feit, Aaron Verwilst was mee en ging vol in de tussensprints. De kopgroep kreeg een behoorlijke voorsprong maar
werd toch al weer gegrepen met nog dik 50 kilometer te gaan. Er kwamen nog enkele nieuwe ontsnappingen maar de sprintersploegen deden hun
werk en Marcel Kittel was de snelste. Christophe Noppe werd knap vierde en liet kleppers als Greipel, Degenkolb en Kristoff achter zich. Sasha
Weemaes werd veertiende. En Aaron Verwilst mocht op het podium zijn prijzen in ontvangs nemen. 

Selcht weer zaterdag op Mallorca voor de lastige Trofeo de Tramuntana Soller - Deia, koud en regen. Tim Wellens won, een eerste peloton eindigde
helemaal verbrokkeld. Thomas Sprengers, Aaron van Poucke en Preben Van Hecke eindigden in een tweede groep op 6 minuten , alle drie binnen de
top 30.



Christophe Noppe spurt naar plaats 4 (foto © Getty Images)

 

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw: straf, sterk en slim

06 February 2019 - Bilka 6 days Copenhagen (DEN, CL2)

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben dinsdagavond de Zesdaagse van Kopenhagen gewonnen. Straf gedaan, wanneer je bekijkt wat hieraan
vooraf ging voor beide pistiers. 

Kenny en Moreno begon als tweede in de stand aan de afsluitende ploegkoers. Het koppel met de Nederlander Yoeri Havik en de Deen Matias
Malmberg pakte snel een ronde waardoor ons duo op plaats drie terecht kwam. Op punten winnen was niet meer nodig, Kenny en Moreno moesten
een ronde pakken. Op weg naar de finale lukte dat, het peloton viel even wat stil, de favorieten beloerden elkaar en onze mannen wisten vrij snel een
bonusronde te scoren. Met nog een 50-tal ronden te gaan speelden ze het dan sterk en slim. De Denen Oliver Wulff Frederiksen en Michael Morkov
gingen op zoek naar een bonusronde en eindwinst maar Kenny en Moreno zetten zich voorop in het peloton en hielden de achterstand op de Denen
onder controle. Alles liep terug samen, een laatste poging van Yoeri Havik pakte ook niet en de zege was binnen. 

Straf gedaan wanneer je bekijkt wat hieraan vooraf ging voor beide pistiers. Kenny reed zijn eerste wedstrijd sinds hij begin januari zijn sleutelbeen
brak in de Zesdaagse van Rotterdam. En Moreno werd kort voor deze zesdaagse, op 22 januari, vader van dochtertje Frederieke. Wat vroeger dan
verwacht, zodat hij afhaakte voor de zesdaagse van Berlijn.

 

Bergtrui voor aanvaller Edward Planckaert - Capiot 10e

07 February 2019 - Rit 1 Etoile de Bessèges (2.1 FRA)

Mooie oogst in de openingsrit van de Ster van Bessèges vandaag. Edward Planckaert was mee in de vlucht van de dag en pakte de punten voor
bergprijs, Amaury Capiot werd tiende in de massasprint en onze ploeg staat bovenaan in het ploegenklassement. 

De Ster van Bessèges begon vandaag met een rit over 145 kilometer met twee beklimmmingen van de Côte de la Tour, een helling van categorie
twee. Een groepje van vijf met Edward reed tot zes minuten vooruit en Edward pakte bij beide beklimmingen het maximum van de punten. Met nog
10 kilomter te gaan werden de vluchters gegrepen, Bryan Coquard won de sprint, Amaury Capiot werd tiende en Piet Allegaert vijftiende. Op de foto
Edward naast Coquard en Pierre Barbier, leider in het jongerenklassement.



 

Matthias Van Gompel in de vlucht van de dag

07 February 2019 - Volta a la Comunitat Valenciana (2.1 ESP)

Twee dagen ver zijn we in de Ronde van Valencia, in de rit van en naar Alicante trok Matthias Van Gompel er vandaag op pad met zeven
medevuchters. Ritwinnaars tot dusver zijn Matteo Trentin vandaag en Edvald Boasson Hagen gisteren in de tijdrit. De Noor prijkt aan de leiding in
de stand. 

De tweede rit ging over 166 kilometer met onderweg drie beklimmingen. De vroege vlucht kwam snel tot stand, Matthias kreeg het gezelschap van
zes Spanjaarden en een Canadees. Op 49 kilometer van de finish werden de vluchters alweer gegrepen. Een peloton met daarbij nog Sprengers,
Deltombe en Van Hecke spurtte voor de zege, en Matteo Trentin won. De leiderspositie van de Noor Edvald Boasson Hagen kwam niet in gevaar. 

Foto's van de eerste 2 ritten Volta a la Comunitat Valenciana vind je hier.

Aanvaller Matthias Van Gompel (foto ©Getty Images)

 

Van Hecke en van Poucke aanvallers, Sprengers onze 1e in de stand



10 February 2019 - Volta a la Comunitat Valenciana (2.1 ESP)

In de Ronde van Valencia toonden Preben Van Hecke en Aaron van Poucke zich aanvallend en was Thomas Sprengers onze dichtste finisher in de
lastige ritten en in de stand. De ritzeges gingen naar Greg Van Avermaet, Adam Yates en Dylan Groenewegen, en Ion Izagirre stak de eindzege op
zak. 

Preben Van Hecke trok vrijdag mee in de vlucht van de dag en reed zaterdag opnieuw aanvallend om extra punten mee te graaien voor de bergprijs,
klassement waarin hij uiteindelijk derde eindigde met evenveel punten als de tweede. Vrijdag was Preben één van de sterkere pionnen in een
kopgroep van 10. Op ongeveer 8 kilometer van de finish werden hij en de laatste medevluchters gegrepen. Er bleef dan nog één helling te gaan, iets
voor de sterkere sprinters en Van Avermaet haalde het. In het eerste peloton hadden we Thomas Sprengers en Kevin Deltombe, Thomas eindigde op
11 seconden, Kevin op 48. Zaterdag in de koninginnerit kregen we een trio in de vlucht van de dag. De slotklim was nu op maat van de klimmers.
Met de Worldtourploegen op kop ging het super hard, Yates haalde het voor Valverde, Thomas eindigde 28e op 1'13" en Kevin verderop op 1'39".
Pech hier in de vorm van twee valpartijen voor Lindsay De Vylder maar gelukkig zonder veel erg. In de stand nam Ion Izagirre de leiding over van
Boasson Hagen. 

De slotrit naar Valencia was er één voor de sprinters. We kregen een kopgroep van vier met Aaron Van Poucke maar het peloton hield de voorsprong
onder de minuut en rekende de vluchters in op 13 kilometer van de finish. Onze man voor de sprint, Christophe Noppe, werd in de slotkilometer
uitgeschakeld door een val vrij vooraan in het peloton. Dylan Groenewegen won de rit, en Izagirre is eindwinnaar van deze Ronde van Valencia.
Thomas is 32e in de eindstand, één plaats beter dan in 2018 maar toen was dat op meer dan vijf minuten en nu op 2'37" in deze lastige
rittenwedstrijd.

Aaron van Poucke in de aanval (foto © Getty Images)

 

Bergprijs voor Edward Planckaert

10 February 2019 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)

In de Franse rittenwedstrijd Ster van Bessèges stak Edward Planckaert de eindzege in het bergklassement op zak. Amaury Capiot toonde zich vrijdag
in de aanval en hij begon zondag als zevende in de stand aan de afsluitende tijdrit. Jordi Warlop stond intussen tweede in het jongerenklassement en
onze ploeg voerde drie dagen op rij het ploegenklassement aan. Maar dan kwam er nog die tijdrit van 10,7 kilometer met een stevige klim op het
eind. 

Rit twee begon dus met een groepje van vijf in de aanval met daarbij Amaury. Op weg naar de finale reageerde hij alert op een aanval van Jérôme
Cousin waarna die twee nog vooruit bleven tot op 15 kilometer van de finish. Christophe Laporte won daarop de sprint en werd de nieuwe leider.
Jordi Warlop eindigde net buiten de top 10, Piet Allegaert werd twintigste. Amaury nam de bergtrui over van Edward Planckaert maar die pakte de
trui zaterdag weer terug. Die dag stond de zwaarste rit in lijn op het programma, met na de start meteen een beklimming van eerste categorie en
voorbij halfweg nog ééntje van categorie twee. Onze mannen deden het perfect, Edward nam de eerste klim voor zijn rekening, Benjamin Declercq
pakte als tweede en als eerste op de volgende klim punten weg voor de concurrentie en de bergprijs was binnen, knap werk! Heel wat
aanvalspogingen na de klim en de afdaling, onder meer Piet Allegaert en Benjamin Declercq mengden zich aanhoudend in de debatten maar na 100
kilometers koers en de 2de klim van de dag was er nog steeds geen kopgroep gevomd. Met nog dik 45 kilometer te gaan lukte het dan toch, we
kregen een kopgroep van zes zonder iemand van de ploeg. Balen voor onze mannen, maar ook dat is koers. Op 3,5 kilometer van de finish werden de
vluchters gegrepen, Marc Sarreau won de sprint en Milan Menten werd zevende.

Zondag was er dan nog die tijdrit die voor onze ploeg het klassement danig overhoop zette. Christophe Laporte won de tijdrit en het eindklassement
en Benjamin Declercq op plaats 36 werd nu onze eerste renner in het klassement.

 

Pinkbreuk voor Christophe Noppe na val in Valencia



11 February 2019 - Teamnieuws

Pech voor Christophe Noppe gisteren in de Ronde van Valencia. Hij was onze man voor de sprint in de slotrit maar Christophe raakte betrokken bij
de massale valpartij in de slotkilometer. Geen top 10 dus voor onze sprinter, hij bolde als 151ste over de meet. Zondagavond laat keerde iedereen
terug naar België en vandaag ging Christophe langs bij de radioloog waar een pinkbreuk vastgesteld werd. Het gaat om een verplaatste breuk en
dinsdag wordt deze goed gezet door gebruik te maken van een plaatje. De eerstvolgende week zal Christophe niet buiten kunnen rijden. Wij wensen
hem alvast een spoedig herstel!

Christophe Noppe bij de start van rit 4, afgelopen zaterdag (foto © Getty Images)

 

Sleutelbeenbreuk en operatie voor Deltombe

17 February 2019 - Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Calida (1.1 ESP)

Pech voor Kevin Deltombe zaterdag in de laatste van twee ritten van de Ronde van Murcia toen hij een renner die voor hem weggleed niet meer kon
ontwijken. Kevin dook over de vangrails de ravijn in en brak daarbij zijn sleutelbeen. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn, dat wel, maar het
was toch vooral - in zijn eigen woorden - balen nu de moteur begon te draaien.

Kevin was goed uit de eerste rit gekomen waar hij samen met Thomas Sprengers in de eerste groep naar de finish reed, omringd door vooral
worldtour renners. Kevin werd veertiende, Thomas negentiende. Zaterdag halfweg rit twee was er dan die val en zondagmiddag stond Kevin al weer
terug in België. Normaal gezien volgt maandag de operatie, er zat op die plaats al een plaatje en dat gaat men moeten vervangen. Echt pech, Kevin is
een derdejaarsprof die blijft progressie maken en vorig jaar regelmaat toonde van februari tot oktober. Voor dit voorjaar zag het er echt heel goed uit,
hij keek uit naar april. Nu is het even afwachten hoe sterk zijn voorjaar verstoord zal zijn. Wij wensen hem spoedig herstel en goeie moed!

De Ronde van Murcia ging intussen uiteraard verder, Thomas eindigde ook in de tweede rit op plaats 19 en werd in de eindstand zo veertiende op
1'39" van de eindwinnaar en winnaar van rit twee, Luis Leon Sanchez. Winnaar van de eerste rit was Pello Bilbao.



Kevin Deltombe (foto © Getty Images)

 

Edward Planckaert zevende in Almeria

17 February 2019 - Clasica de Almeria (1.HC ESP)

Meteen na Murcia volgde in Spanje de ééndagskoers Clasica de Almeria, wedstrijd van UCI categorie HC. De Duitser Pascal Ackermann haalde het
in de sprint van een sterk uitgedund peloton, en Edward Planckaert werd knap zevende.

Carlos Verona was de laatst overgebleven vluchter van een kopgroep van zeven, met nog 80 kilometer te gaan werd hij ingelopen. Het peloton brak
en vooraan was ook Thomas Sprengers mee, hij werd 24ste. In een tweede peloton hadden we nog Jordi Warlop. Slechts 46 renners reden de
volledige wedstrijd uit.

Foto © Getty Images

 

Aanvallers Emiel Planckaert en Van Hecke, top 10 voor Capiot en Declercq



17 February 2019 - Tour of Oman (2.HC OMA)

De Tour of Oman begon zaterdag, onze ploeg toonde zich dit weekend al volop, in de aanval met Emiel Planckaert zaterdag en Preben Van Hecke
zondag, aan de finish met ereplaatsen voor Amaury Capiot (P9 rit 1) en Benjamin Declercq (P8 rit 2) en op het podium met Preben als meest
aanvallende renner.

Alexander Kristoff won in de sprint de eerste rit, met Amaury dus op plaats negen. Emiel Planckaert zat in de vlucht van de dag, een groepje van
vier, en werd met minder dan 20 kilometer te gaan gegrepen. 

In de tweede rit was Preben de sterke man in een kopgroep van vier, en ook zij werden met minder dan 20 kilometer te gaan gegrepen. Wel klimwerk
in deze rit, Preben pakte de punten en wachtte dan op zijn medevluchters voor het vervolg. De maximale voorsprong van de vier bedroeg 4'35".
Lutsenko ging ervandoor op een korte pittige helling in de finale en won met drie seconden voorsprong. Benjamin Declercq hield knap stand in het
eerste peloton en sprintte naar plaats acht. In de stand komt hij op plaats 20, in dezelfde tijd als de vierde en op 16 seconden van de leider, Alexander
Kristoff. Preben mocht achteraf op het podium de gouden trui voor meest aanvallende renner afhalen, de "combative".

Preben Van Hecke in de gouden trui voor meest aanvallende renner (foto © Getty Images)

 

Declercq nestelt zich in top 20, Van Hecke blijft leider in combative klassement

19 February 2019 - Tour of Oman (2.HC OMA)

Benjamin Declercq overleefde in het eerste peloton een mix van hellingen en waaiers in rit drie en enkele stevige heuvels in rit vier, waardoor hij in
de stand van de Tour of Oman naar plaats 19 opschoof. Eveneens mee vooraan in rit vier was Milan Menten, hij werd negende, Benjamin sprintte
naar plaats zes. Intussen staat Preben Van Hecke al drie dagen aan de leiding in het klassement voor de "most aggressive rider".

Preben was maandag aanstoker van de vlucht van de dag, meteen na de start zette hij aan. Tien man reed voorop, met Piet Allegaert erbij hadden we
twee man in de kopgroep. Ons duo pakte de punten bergop en in de tussensprints, waardoor Preben zijn voorsprong in het "most aggressive rider"
klassement verder uitbouwde. Benjamin eindigde de rit op plaats 21. Dinsdag hadden we niemand mee in de kopgroep van vijf, Ian Boswell pakt op
vijf beklimmingen en één tussensprint het maximum van de punten en nadert Preben tot drie punten. Onze wegkapitein mocht zo voor de derde keer
op rij naar het podium voor de gouden trui als meest aanvallende renner.

Alexey Lutsenko en Sonny Colbrelli zijn de ritwinnaars, Lutsenko blijft aan de leiding van het algemeen klassement en Benjamin staat 19de op
1'20". Woensdag is er de rit met aankomst op Jabal Al Akhdar, Green Mountain, normaal gezien valt hier de beslissing voor het eindklassement. 

Benjamin Declercq
@declercqben

Bousher time today! Little bit cooked after 3 ascents, but could 
stay in the bunch. Nice uphill finish where I had to launch from 
too far in the wind. 6th in the end #TourofOman

42 12:43 PM - Feb 19, 2019

See Benjamin Declercq's other Tweets



 

Combative trui definitief voor Van Hecke, Capiot P8 in slotrit

22 February 2019 - Tour of Oman (2.HC OMA)

Preben Van Hecke is eindwinnaar geworden van het klassement voor de "most aggressive rider" in de Tour of Oman. De slotrit ging in een sprint
naar Giacomo Nizzolo en Amaury Capiot spurtte naar plaats acht. Benjamin Declercq werd 19de in de eindstand, op 3'35" van eindwinnaar Alexey
Lutsenko. 

Lutsenko won woensdag met de koninginnerit naar Green Mountain zijn derde rit in deze editie van de Tour of Oman. Benjamin eindigde in die rit
op plaats 25. Preben nam vanaf rit 2 de gouden leiderstrui voor meest aanvallende renner en gaf die niet meer uit handen. Mede dankzij de steun van
de ploegmaats uitereraard.

 

Dries Van Gestel in bergtrui, Edward Planckaert P8 in rit 2

22 February 2019 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC ESP)

Tim Wellens en Matteo Trentin zijn de eerste winnaars in de Ronde van Andalusië / Ruta del Sol. Dries Van Gestel staat op 1 in het bergklassement
en mocht na rit twee op het podium het bijhorend truitje afhalen. In die rit pakte Edward Planckaert de 8e plaats in de sprint. 

Dries pakte in rit twee de drie punten op de Alto de Porcuna nadat de vroege vlucht was ingerekend en dat bleek voldoende voor de leiding in het
bergklassement. In rit één pakte de Spanjaard Sergio Samitier even veel punten maar Dries staat veel beter geklasseerd in het algemeen klassement.
In de eerste rit reed Dries zich overigens ook in de kijker. Nadat ook toen de kopgroep van de dag gegrepen was, reed hij en tijdje in de aanval, er
waren nog zes kilometers te gaan. Vrijdag was er dan nog een tijdrit over 16 kilometer, gewonnen door opnieuw Tim Wellens. Dries behoudt de
bergtrui. Zaterdag is het tijd voor de koninginnenrit, daarin vier gecategoriseerde beklimmingen, en zondag sluiten we af met een rit met klimwerk in
het eerste deel.

Milan Menten
@MilanMenten

9th place today in one of the hardest stages tourofoman  2 
more days to go  @ Hormuz Grand Hotel 
instagram.com/p/BuEKT-yng4i/…

26 2:27 PM - Feb 19, 2019

See Milan Menten 's other Tweets



Dries Van Gestel (foto © Getty Images)

 

Alle registers open vanaf de Molenberg

02 March 2019 - Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT, BEL)

Het Vlaamse wielervoorjaar 2019 is gestart, de openingsklassieker en Worldtour wedstrijd Omloop Het Nieuwsblad zit erop en werd gewonnen door
Zdenek Stybar. Met nog 42 kilometers te gaan barstte de koers los vanaf de Molenberg. Net geen top 30 voor onze dichtste finisher Benjamin
Declerq, hij eindigde op 4'42" van de winnaar.

Edward Planckaert eindigde 36e op 5'54", Amaury Capiot en Thomas Sprengers eindigden in een peloton op 6'17" en Preben Van Hecke eindigde in
een volgend peloton. Piet Allegaert werd kort voor de Molenberg opgehouden door valpartijen en Jordi Warlop raakte daarbij betrokken. Zonder erg,
maar het peloton was op weg naar de Molenberg en het ging hard, terugkeren zat er niet meer in. Na die Molenberg, en op de Haaghoek en Leberg
hadden we vooraan een groep met zowat alle favorieten en de meeste van onze renners volgden in een groep die tot op 100 meter kwam richting
Berendries. Maar de gashendel stond vooraan open, we kregen spektakel met enkele nieuwigheden in het parcours zoals meteen na de Berendries de
passage van de Elverenberg en Vossenholstraat op weg naar de Muur van Geraardsbergen. Alles lag op een lint, sterk uiteen en Benjamin en Edward
waren onze eerste renners. 

Nog even over de eerste 150 kilometer van de koers, die werden gekleurd door een kopgroep van vier die in twee schijfjes gevormd werd. Tussenin
trachtte ook Preben aan te sluiten maar dat ging niet door. 



Benjamin Declercq, Vossenholstraat Brakel (foto © cyclingmoments)

 

Brons op het WK baanwielrennen Pruszkow 2019 voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys

03 March 2019 - UCI Track Cycling World Championships presented by Tissot (CM, POL)

Onze Europese ploegkoerskampioenen Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben brons behaald op het WK, de Duitsers en de Denen ging hen vooraf.
Met de punten, want alle drie hadden ze in een supersnel gereden WK evenveel winstrondes genomen. 

Deze ploegkoers, met ons duo bij de favorieten, kreeg een zeer sterk deelnemersveld aan de start. Kenny en Robbe zijn ervoor gegaan en zorgden
voor de tweede Belgische medaille op dit WK. Zaterdag in het omnium eindigde Lindsay De Vylder op de veertiende plaats. Kenny reed vrijdag ook
de puntenkoers en eindigde daarin op plaats negen. Twee maal nam hij samen met de latere winnaar Van Schip een winstronde en dat was nog één te
weinig voor het podium, zo stelde hij zelf achteraf. Moreno De Pauw reed een verdienstelijke scratch, heel actief en aanvallend, hij was bij de beteren
van de koers maar pakte jammer genoeg geen prijs, elfde plaats. In de ploegenachtervolging tenslotte werden de Belgen met Kenny, Robbe, Lindsay
en Fabio Van Den Bossche negende.

 

Sporza 
@sporza_koers

 Brons dat blinkt als goud! 

Sterke prestatie van @robbe_ghys en @deketelekenny op het 
WK baanwielrennen.api.sporza.be/permalink/web/… 
#Pruszkov2019 

86 4:14 PM - Mar 3, 2019
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Zelfs top 10 had mogelijk geweest

04 March 2019 - Kuurne - Brussel - Kuurne (1.HC, BEL)

Onze ploegleiders waren positief na afloop van het Vlaamse openingsweekend op de weg. Beide wedstrijden waren opnieuw een leerschool voor
onze jonge renners die helemaal niet weggereden werden en dat biedt perspectief naar de komende weken toe. In Kuurne sloten we af met een
negentiende plaats voor Milan Menten die enkel door een inschattingsfout niet tot spurten kwam. Jammer want daar had zelfs top tien mogelijk
geweest, stelde sportdirecteur Hans De Clercq achteraf. 

Milan hield samen met Piet Allegaert en Aaron Verwilst knap stand in het eerste peloton achter de vijf waaruit Jungels vertrok voor zijn straffe solo.
Piet werd 24ste en Aaron, die goed vooraan de Oude Kwaremont opdraaide, werd 50ste. Christophe Noppe deed wat in zijn mogelijkheden lag,
amper 3 weken na de val waarbij hij zijn pink brak en pech voor Thimo Willems die ziek werd. 

Over het hele weekend kunnen we positief zijn, aldus Hans De Clercq. We moeten nog meer vooraan koersen, en wat meer geconcentreerd, dat wel.
Maar iedereen deed zijn best en wanneer je bijvoorbeeld de uitslag van zaterdag bekijkt met Benjamin Declercq, Edward Planckaert en Amaury
Capiot, en begint te vergelijken met andere ploegen dan zijn we zeker niet weggereden. En zo ook Thomas Sprengers, geen typische kasseicoureur
maar goed op zijn niveau hier. Dat biedt allemaal perspectief voor de komende weken, in de koersen die er nu aankomen - denk aan Le Samyn,
Rucphen, Lillers, Drenthe, Nokere, Bredene Koksijde enzovoort - daar moeten we tot mooie dingen in staat zijn.

Milan Menten in het peloton (foto © Getty Images)

 

Van Gestel 15e na sterke race

06 March 2019 - Le Samyn (1.1, BEL)

Florian Sénéchal won dinsdag de 51e editie van Le Samyn. Een kopgroep van 10 ging voor de zege. Dries Van Gestel volgde in een groepje een
dikke minuut later en eindigde op plaats vijftien. 

Na enkele kasseistroken in de finale hadden we vooraan zeven man. Op een strook op ongeveer 15 kilometer van de finish wisten nog drie renners
aan te sluiten vooraan. Een aantal anderen met daarbij een bedrijvige Dries Van Gestel haalde het net niet. Op 10 kilometer van de finish was de kloof
nog minimaal. Media die de wedstrijd live brachten hadden het over Thomas Sprengers maar het ging wel degelijk om Dries. Amaury Capiot werd
37ste, hij reed lek op een slecht moment. Geen Benjamin Declercq aan de start hier, hij moest op het laatste moment afhaken vanwege griep.

 

Ereplaatsen voor Edward Planckaert en Milan Menten

18 March 2019 - Ronde van Drenthe (1.HC, NED) en Paris-Troyes (1.2, FRA)

Koersen in de Drentse hel van het noorden, met in deze periode van het jaar vrijwel altijd lage temperaturen, regen en wind, staat voor zware kost. En
bij onze Zuiderse buren in Paris Troyes hadden ze dit jaar ook prijs. Het zorgde voor lastige koersen waarin onze ploeg twee ereplaatsen scoorde:
Milan Menten spurtte naar plaats drie in Paris Troyes en Edward Planckaert werd zevende in de Ronde van Drenthe. 

Met nog meer dan 50 kilometer te gaan reed een groep van 12 man voorop met een 45-tal seconden voorsprong op een eerste peloton. Edward
Panckaert was mee. Bij de achtervolgers werd er veel geaarzeld zodat de voorsprong snel een stuk boven de minuut bleef en snel werd duidelijk dat
de winnaar vooraan zat. De wedstrijd ging over bijna 218 kilometers en in de finale, voorbij de kaap van 200 kilometer, raakten Pim Ligthart en
Robbert De Greef voorop. De Nederlanders pakten in die volgorde plaatsen 1 en 2, en Edward eindigde 40 seconden later mooi op plaats zeven. 



Jeremy Cabot was de snelste van een sterk uitgedund peloton in Paris Troyes. Milan Menten werd knap derde in de sprint. De laatste van een groep
vroege vluchters werd door het eerste peloton gegrepen op ongeveer 20 kilometer van de finish. In die achtervolging liet onder meer Thomas
Sprengers zich gelden. Milan ging vol voor de overwinning door op een late uitval te reageren en van ver te sprint aan te gaan maar hij kwam net te
laat.

 

Sasha Weemaes spurt naar zesde plaats

22 March 2019 - Bredene Koksijde Classic (1.HC BEL) en Danilith Nokere Koerse (1.HC BEL)

Knappe prestatie van Sasha Weemaes vandaag, na een attente finale spurtte hij knap naar plaats zes in de Bredene Koksijde Classic, een wedstrijd
van UCI categorie .HC. Onder meer vier Worldtour renners gingen onze youngster vooraf. 

Milan Menten
@MilanMenten

3th place in sprint with 20! Started my sprint from (too) far 
because there was still 1guy away. Raced to win and happy with 
this feeling to be on the podium. #epicrace #rain #hail #wind… 
instagram.com/p/BvHp4oTHG2H/…

22 7:32 PM - Mar 17, 2019

See Milan Menten 's other Tweets

Milan Menten
@MilanMenten

Thanks @TeamSVB especially @thomassprengers for the hard 
work on the front of the peloton to catch the breakaway! 

18 7:35 PM - Mar 17, 2019

See Milan Menten 's other Tweets

DirectVelo
@directvelo

Voici le classement de Paris-Troyes : 
directvelo.com/actualite/7273… #ParisTroyes 

Crédit photo : Alexis Dancerelle - DirectVelo

7 7:18 PM - Mar 17, 2019

See DirectVelo's other Tweets



Winnaar in Koksijde werd de Duitser Pascal Ackermann. Vorig jaar was Sasha nog winnaar van de Handzame Challenge bij de beloften, hij reed toen
voor het EFC-L&R-VULSTEKE Cycling Team. Pech voor een aantal andere renners, want net als in Danilith Nokere Koerse van vorige woensdag
waren er weer vele valpartijen. Vandaag was Christophe Noppe tot twee keer toe erbij betrokken. In Nokere kende de ploeg een echte pechdag. Jordi
Warlop haakte de dag zelf af door ziekte, en Amaury Capiot ontbrak door te veel last aan de knie na een val vorige zondag in de Ronde van Drenthe.
Zijn vervanger in Nokere, Kenneth Van Rooy, raakte betrokken in een val en werd nadien door nog meer van dat opgehouden. Edward Planckaert
reed sterk en was heel bedrijvig in de spits van de koers maar ook hij werd uitgeschakeld door een val op minder dan 10 kilometer van de finish. En
tot slot Piet Allegaert, hij zat kort achter de valpartij in de sprint op Nokereberg en werd 18e op 21 seconden van winnaar Cees Bol.

Sasha Weemaes op de Kemmelberg (foto © Getty Images)

 

Allegaert vooraan weg door lekke band, Menten elfde

24 March 2019 - Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.HC FRA)

Een kopgroep van vijftien renners kleurde de Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut, een wedstrijd met 15 kasseistroken in Noord-Frankrijk. Piet
Allegaert was erbij maar door een lekke band viel hij vooraan weg op amper 20 kilometer van de finish. Mathieu van der Poel reed een sterk slot en
won solo, een eerste peloton spurtte voor voor de tweede plaats en Milan Menten werd elfde. 

Mee in de kopgroep waren ook twee ploegmaats van Mathieu van der Poel. Toen hun kopman samen met Alex Kirsch op 40 kilometer van de finish
vanuit het peloton aansloot zetten zij zich zonder aarzelen op kop om volle gas door te gaan. Op ongeveer 20 kilometer van de finish kregen ze de op
twee na laatste kasseistrook voorgeschoteld. Het peloton volgde dicht, net hier reed Piet lek moest alles en iedereen laten passeren. Vooraan bleven ze
nog met drie over en op de laatste kasseistrook schudde Mathieu van der Poel de laatste rivalen af. Pech opnieuw voor Christophe Noppe, vrijdag al
getrakteerd op valpartijen en nu betrokken bij een val op 70 kilometer van de finish en daardoor niet meer in koers geraakt. "Ik trek de valpartijen aan
als een magneet" zegde hij achteraf. Vrijdag ging hij zeer hard op de nek en rug, met veel pijn tot gevolg. Amaury Capiot had nog wat last van de
knie die geraakt was in een val vorig weekend. Veiligheidshalve is hij op 30 kilometer van de finish gestopt.

 

Het komt goed met de geblesseerden/zieken

25 March 2019 - Teamnieuws

De Vlaamse voorjaarsklassiekers komen eraan. Te beginnen deze week met de Driedaagse Brugge - De Panne woensdag en de E3 BinckBank Classic
Harelbeke vrijdag. Onze selecties voor de eerste twee van vijf Vlaamse Worldtour koersen op een rij zijn gekend. Een aantal van onze renners die out
waren maken zich intussen klaar voor hun wederoptreden. 

Robbe Ghys, Christophe Noppe, Preben Van Hecke, Kenneth Van Rooy, Jordi Warlop, Sasha Weemaes en Thimo Willems zijn onze renners voor De
Panne. Jordi Warlop moest ziek passen voor Nokere Koerse maar is gelukkig al weer klaar voor het vervolg. In Harelbeke starten we met Piet
Allegaert, Lindsay De Vylder, Benjamin Declercq, Robbe Ghys, Emiel Planckaert, Thomas Sprengers en Dries Van Gestel. Terugkeer daar dus van
Benjamin Declercq, ziek gevallen begin maart kort na Omloop het Nieuwsblad en nadien hard gewerkt aan de terugkeer, onder meer in Spanje. 

Kevin Deltombe viel half februari uit met een sleutelbeenbreuk in de ronde van Murcia. Vrij snel trainde hij op de rollen en de laatste weken werkte
hij stevig aan de conditie in één van de mooiste regio's van Italia, de Abruzzen. Met Matthias Van Gompel komt het ook goed. Hij viel ziek uit in de
Ronde van Valencia, hervatte de trainingen in februari en is die de laatste weken meer en meer gaan opdrijven.

 



19e Plaats voor Milan Menten

28 March 2019 - Driedaagse Brugge - De Panne (1.UWT BEL)

Een valpartij vooraan scheurde het peloton en dat op amper vijf kilometer van de finish van deze Driedaagse Brugge-De Panne. Met ongeveer 35
man bleven ze vooraan over, Milan Menten klampte aan en remonteerde nog veel volk in de slotkilometer, goed voor een 19e plaats in deze wordtour
wedstrijd.

De Driedaagse Brugge-De Panne 2019 kende een traditioneel verloop. Een kopgroep van zes man werd op tijd ingelopen en het peloton maakte zich
op voor de sprint. Diep in de finale kregen we dan die valpartij, enkel Milan kon er nog snel doorglippen. Dylan Groenewegen won de sprint, Milan
werd 19e, net als in Kuurne Brussel Kuurne, zijn vorige worldtour wedstrijd.

 

Thomas Sprengers sterk in de aanval, Dries Van Gestel met goede benen

29 March 2019 - E3 BinckBank Classic Harelbeke (1.UWT BEL)

Prima dagje in E3 BinckBank Classic Harelbeke vandaag, Thomas Sprengers reed dik 150 kilometer in de aanval en eindigde in het peloton dat
sprintte voor plaats 19 op 2'49" van winnaar Stybar. In hetzelfde peloton hadden we Dries Van Gestel sterk te rijden, hij werd 31ste.

Heerlijke lenteweer voor deze worldtour klassieker over 204 kilometer. Het duurde even maar na 26 kilometer kregen we een kopgroep van acht man
met daarbij Thomas Sprengers. Tot vijf minuten liepen ze uit maar aan de Taaienberg ging de snelheidsmeter in het peloton omhoog en begon de
voorsprong te slinken. Benjamin Declercq, terug in koers na ziekte, testte hier even de benen en reed even in de aanval met Danny van Poppel. Ter
hoogte van de Stationsberg dunde de kopgroep wat uit en wist Bob Jungels vanuit het peloton naar de koplopers te rijden. Met nog 55 kilometer te
gaan liep de voorsprong dan weer op tot boven de minuut. Volgde dan het drieluik Kappelberg, Paterberg en Kwaremont. De kopgroep vooraan brak,
en Thomas werd na de Paterberg bijgehaald door een eerste groep vanuit het peloton. Op de Kwaremont haalde een groepje met Lampaert, Gilbert,
Benoot en Keukeleire Thomas in en tot op 30 kilometer van de finish bleef hij in dit groepje. De groep naderde nog tot op minder dan 10 seconden
van Sagan, Trentin, Naesen, Stybar en co. Bergop in de Karnemelkbeekstraat dan moest Thomas de groep laten gaan en zo kwam hij terecht in het
achtervolgende peloton van ongeveer 40 man. Thomas eindigde 49ste.

In dat peloton zagen we in de finale een heel actieve Dries Van Gestel. De benen waren goed, hij reed attent op de eerste rijen en pakte in Harelbeke
de 31ste plaats. De uitslag zegt jammer genoeg niet alles, klonk het achteraf bij Dries. De benen waren goed maar door plaatsing was ik net niet mee
toen heb peloton brak. 

Thomas Sprengers (foto © Getty Images)

 

Knalprestatie van Dries Van Gestel

02 April 2019 - Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT BEL)

Gent-Wevelgem 2019 zal niet snel vergeten worden. Volop koers van bij de start, hoge snelheden, wind, tragiek, suspens, en temidden dit alles Dries
Van Gestel die zich twee dagen na sterk presteren in de E3 BinckBank Classic Harelbeke opnieuw in de kijker rijdt.

Super snel ging het van bij de start, twee uur lang aan gemiddeldes die boven de 50 lagen. Met de toppen van het Heuvelland in zicht nestelde Dries
zich goed vooraan in het peloton. Voorop lag een groep met heel wat kleppers van Jumbo-Visma en Trek-Segafrede, Sagan, Van der Poel enzovoort.
Na de eerste passage over de heuvels volgden de plugstreets, de verharde stroken. Met nog 53 kilometer te gaan begon hier de pech van Dries in de
vorm van twee keer lek in de volgende 10 kilometer. Het lukte hem om telkens terug te keren, en verderop zelfs even aan te vallen op de Banenberg



en zeer goed mee te gaan bij de tweede passage over de Kemmel. Vanaf dan kon hij zich wat wegsteken in het peloton van net geen 40 man. Maar in
Ieper, met nog 22 kilometer te gaan, kreeg Dries opnieuw een lekke band. Dries vocht terug, ging op een grote rotonde nog eens onderuit, zette toch
weer door en op 17 kilometer van het einde zat hij weer netjes in de buik van de groep. Vooraan kregen we op dat moment een hergroepering
waardoor nieuwe aanvalspogingen snel volgden. De groep ging een paar keer op kant, en dat was er voor Dries uiteindelijk te veel aan. De laatste 10
kilometer reed hij solo naar Wevelgem, goed voor een 36ste plaats op 1'38" van de winnaar, Alexander Kristoff. 

Samengevat, drie lekke banden en een val, maar absoluut een knalprestatie van Dries Van Gestel, en net als in de E3 Harelbeke getoond wat hij in
zijn mars heeft, in twee worldkoersen op rij! 

 

Kevin Deltombe achtste

08 April 2019 - Volta Limburg Classic (1.1 NED)

Na lang bestuderen van de fotofinish werd de Zwitser Patrick Müller uitgeroepen tot winnaar van de Volta Limburg Classic. Hij was de snelste van
een groepje van drie. Kevin Deltombe zat verderop en werd mooi achtste. 

Op weg naar de finale zagen we een zeer bedrijvige Preben Van Hecke in een groepje van vier voorop rijden met in de achtervolging een eerste
peloton ongeveer 25 man sterk. Gelukkig wist vanuit de achtergrond Kevin Deltombe in het spoor van enkele Roompot-Charles renners hierbij aan te
sluiten, zo hadden we ook daar een mannetje mee. Op ongeveer 20 kilometer van de finish moest Preben zijn medevluchters laten gaan, maar
iedereen werd verderop gegrepen. Daarop vormde zich het trio met Patrick Müller, Justin Jules en Ben Hermans. Kevin zat in een groep die spurtte
voor plaats zes en werd achtste. Sportbestuurder Hans De Clercq was tevreden, Kevin pakte hier in zijn derde wedstrijd na zijn sleuterbeenbreuk al
een mooie ereplaats, Preben komt onder stoom en Aaron Verwilst en de anderen waren ook goed, besloot Hans. Een opsteker voor iedereen, de Volta
Limburg Classic is een lastige koers, met 45 hellingen waaronder een hele reeks uit de Amstel Gold Race.

 

Dries Van Gestel nu ook top in de Ronde: 13de!

08 April 2019 - Ronde van Vlaanderen (1.UWT BEL)

Wat een demonstratie! Omringd door de "big names" reed Dries Van Gestel de finale van de Ronde van Vlaanderen. In Oudenaarde bolde hij als
dertiende over de meet. En voorafgaand aan die finale hadden we Kenneth Van Rooy in de vlucht van de dag, een groepje van vier. 

De kopgroep kreeg snel vorm maar het peloton legde zich niet meteen neer bij die situatie, het duurde wel even vooraleer zij een behoorlijke
voorsprong konden uitbouwen. Uiteindelijk lukte dat en de vier reden maximaal 8'15" voor het peloton uit. Op weg naar de Muur van Geraardbergen
liep de voorsprong snel weer terug, en na 170 kilometers in de aanval werden Kenneth en zijn medevluchters gegrepen. Het peloton was uiteen
gevallen maar op de Kanarieberg liep alles toch weer samen. Vooraan in het peloton zagen Edward Planckaert nog in de aanval maar de snelheid lag
hoog en stilaan gingen we richting Kwaremont voor de tweede passage. Het peloton raakte meer uitgedund en na de Paterberg, op weg naar de
Koppenberg, zaten Dries, Piet Allegaert en Thomas Sprengers nog goed vooraan. Vanaf dan ging het snel, drie vluchters werden gegrepen, de Italiaan
Alberto Bettiol raakte alleen weg en Dries reed sterk in de groep met alle toppers daarachter. In de slotkilometers worstelde hij nog met krampen, het
spurtje voor plaats drie was lastig en zo eindigde hij op plaats 13. Een prachtige uitslag en bevestiging van al het goeds dat we al zagen in Harelbeke

SportVl - Baloise
@TeamSVB

Knalprestatie van Dries Van Gestel in Gent Wevelgem: finale 
gereden in 1e peloton, lek rijden, vallen, blijven gaan, ... 
uiteindelijk 36e maar hij heeft net als in E3 Harelbeke getoond 
wat hij in zijn mars heeft! #GWE19 #E3BinckBankClassic 
@VgDries (foto: @GettySport )

40 6:56 PM - Mar 31, 2019

See SportVl - Baloise's other Tweets



en Wevelgem. En daarmee is Dries nog niet klaar, de volgende doelen zijn de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. 

Dit was een formidabele Ronde van Vlaanderen voor onze ploeg, aldus onze sportbestuurder achteraf. Met Dries hadden we iemand die mee streed in
de kop van de koers en fantastisch afsloot! Iedereen deed wat we gevraagd hadden, mee wat storen en de vlucht van Kennth beschermen, mee koers
maken, ... kortom een geslaagde dag!! En nooit eerder (26 jaar!) eindigde een renner van onze (opleidings)ploeg in de top 15 van de Ronde van
Vlaanderen.

Dries Van Gestel vooraan in de finale van de Ronde van Vlaanderen 2019 (foto © Getty Images)

Kenneth Van Rooy in de vroege vlucht van de Ronde van Vlaanderen 2019 (foto © Getty Images)

Meer foto's.

 

Sasha Weemaes uitgeschakeld na valpartij

11 April 2019 - Scheldeprijs (1.HC BEL)

Fabio Jakobsen was de snelste in de Scheldeprijs 2019. Amaury Capiot werd in de sprint vijftiende. Onze jonge sprinter Sasha Weemaes werd helaas
uitgeschakeld door een valpartij.



Het was één van de wedstrijden waar hij erg naar uitkeek, deze Scheldeprijs, maar het mocht dus niet zijn. Sasha hield aan zijn valpartij verschillende
blessures over: een gebroken rib, een barst in de schouder en een hersenschudding.

 

Mee in de aanval in drie ritten

12 April 2019 - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1 FRA)

Alexis Gougeard pakte deze week de eindzege van de Franse rittenwedstrijd Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire. Op plaats 21 werd Thomas
Sprengers onze dichtste renner in de eindstand. In drie van de vier ritten hadden we een mannetje mee in de vroege vlucht. 

De eerste rit van deze meerdaagse wedstrijd werd dinsdag gereden, wat erg snel is voor een aantal van onze deelnemers die nog maar pas de Ronde
van Vlaanderen reden. Mathieu van der Poel pakte de rit in de sprint. Woensdag trok Aaron Verwilst mee in de vroege vlucht. Aaron won drie
tussenspurten en met de bijhorende bonificatieseconden schoof hij door naar plaats drie in het algemeen klassement. Enkel Bryan Coquard, winnaar
van die tweede rit, en Mathieu van der Poel gingen hem vooraf. In de lastigere derde rit reed Preben Van Hecke in de aanval. Alexis Gougeard legde
hier de basis van zijn eindzege. En in de slotrit was Kevin Deltombe onze aanvaller van dienst. Andrea Vendrame werd de winnaar van de dag.

 

Edward Planckaert dik 160km mee in de aanval

18 April 2019 - De Brabantse Pijl (1.HC BEL)

"Alert gereden, Edward Planckaert 160 kilometer mee in de aanval en Thomas Sprengers 17e, we zijn content", zo sloot Walter Planckaert af na de
Brabantse Pijl 2019.

Vrij snel al na de start kwam de vroege vlucht tot stand, zeven man reed weg met daarbij Edward Planckaert. Pas in de voorlaatste plaatselijke ronde
in Overijse werden de laatste vier van de kopgroep gegrepen door het peloton. Edward was één van hen en reed zo dik 160 kilometer in de aanval. In
het peloton waren er intussen al wat prikjes geweest tot in de slotronde vier toppers voorop geraakten. Zij vochten het onder mekaar uit en straffe
Mathieu van der Poel haalde het. Thomas Sprengers werd 17de op 18 seconden van de winnaar. 

Edward Planckaert (foto © Erik Van Breugel)

 

Strijden voor nevenklassementen en ereplaatsen

19 April 2019 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT TUR)

Onze ploeg rijdt zich aardig in de kijker in de Tour of Turkey, we zijn daar na drie ritten halfweg en tonen ons elke dag. Met Lindsay De Vylder en
Thimo Willems strijden we mee voor de nevenklassementen en Christophe Noppe is onze man voor de sprints en ereplaatsen. Ze doen dat super
goed, en alle anderen hebben daar flink hun aandeel in! 

De eerste twee ritten gingen naar Sam Bennett en Christophe eindigde achtereenvolgens achtste en twaalfde. Geen top 10 die laatste maar dit was een
sterke prestatie op een zeer lastige finish, ferm bergop in de laatste drie kilometer op een kort stukje afdaling na. En dan kwam nog de sprint op het
einde van rit drie, waar Christophe door de voltallige ploeg vooraan werd afgezet en mooi naar plaats vijf sprintte. Wie hem voorafgingen? Winnaar
Jakobsen, gevolgd door Bennett, Cavendish en Ewan. 



In de nevenklassementen was het na de eerste rit prijs voor Lindsay, mee in de vlucht van de dag en winst in de punten voor de bergtrui. Op dag twee
deed Thimo Willems hem dat na, hier waren er twee beklimmingen die meetelden zodat Thimo de bergtrui over nam van Lindsay. Die laatste deed
nog een gooi naar de witte trui voor de tussenspurten, klassement dat ze hier het "Beauties of Turkey" klassement noemen. De vroege vlucht was
ingelopen en onze pistiers begonnen bijna drie kilometer voor de sprint aan een ware ploegentijdrit. Lindsay moest nog één renner laten voorgaan en
kwam in de stand op gelijke hoogte van Feritcan Samli maar die staat beter geklasseerd. Eén dag later in rit drie was Lindsay weer mee in de vlucht
van de dag, ondermeer om punten voor de bergtrui mee te pikken. Die trui bleef om de schouders van Thimo.

Onze ploeg in de Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT TUR)

 

In de prijzen na knap werk van het hele team!

22 April 2019 - Presidential Cycling Tour of Turkey (2.UWT TUR)

Onze mannen in de Tour of Turkey hebben het er schitterend vanaf gebracht. De ronde eindigde in winterse omstandigheden maar dat weerhield hen
niet om ervoor te gaan, in de aanval, voor ereplaatsen, en voor de eindzege in het bergklassement. 

In de vierde rit trok Thimo Willems mee in de aanval voor de punten van de bergprijs. Nadien liet hij zich weer uitzakken tot in het peloton. De vijfde
rit was voorzien om boven de 2000 meter hoogte te eindigen maar werd omwille van de sneeuw en gladheid ingekort. Zware kost in deze
weersomstandigheden voor onze mannen en voor de makeniekers achteraf. Robbe Ghys was hier onze man in de vulcht van de dag, ze liepen tot acht
minuten uit en werden gegrepen op 10 kilometer van de finish. In de slotrit was Thimo Willems weer van de partij in de vroege vlucht. Hij
sprokkelde de nodige punten om de bergprijs definitief om de schouders te krijgen. Nadien was het nog eens alle hens aan dek voor de sprint waarin
Christophe Noppe mooi vijfde werd. In deze ronde pakt Christophe dus 3 x top 10 en 2 x top 15, die laatste twee hadden een zeer lastige finale. 

Kortom, we zagen een hele week knap werk van het hele team, super mooi als team gewerkt in de aanval, voor het bergklassement en voor de
voorbereidingen van de sprints. Het levert een mooie eindbalans op in deze rittenwedstrijd van WORLDTOUR niveau. Nog even voor de
volledigheid, rit vier en zes ging naar Caleb Ewan, rit vijf en de eindzege was voor Felix Grossschartner.



Thimo Willems eindwinnaar bergprijs (Foto © Getty Images)

 

Verwilst en Sprengers in de aanval

22 April 2019 - Amstel Gold Race (1.UWT NED)

De 54e editie van de Amstel Gold Race zal gekend blijven als die waar Mathieu van der Poel in het slot op fenomenale wijze naar winst stoof. Met
Aaron Verwilst en Thomas Sprengers hadden we vooraf twee man mee in de vroege vlucht.

De laatste vluchters met daarbij Thomas werden pas aan de Kruisberg gegrepen door de eerste achtervolgers. Aaron moest de rol vooraan wat
vroeger lossen, na 210 kilometer koers. Onze mannen reden zo dik 200 kilometer in de aanval. Uiteindelijk eindigde Thomas samen met Dries Van
Gestel nog in de groep die reed voor plaats 35 op 4'19" van de winnaar. Dries werd 41ste, Thomas 56ste. Kevin Deltombe en Benjamin Declercq
reden ook nog uit.

Thomas Sprengers en Aaron Verwilst in de aanval (Foto © Getty Images)

 

Van Rooy in de aanval, Sprengers tot diep in de finale



24 April 2019 - La Flèche Wallonne (1.UWT BEL)

Julian Alaphilippe was voor het tweede jaar op rij de snelste op de Muur van Hoei. Onze ploeg had Kenneth Van Rooy in de vroege vlucht en
Thomas Sprengers die tot diep in de finale voorin stand hield. 

Halfweg op de Côte de Cherave, een 6-tal kilometer van de finish, kregen we nog een breuk in het toch al compacte peloton. Vooraan bleven nog een
kleine 30 renners over. Thomas zat zo in een volgende groep en eindigde 32ste op 1'47" van Alaphilippe. Knap toch hoe Thomas er telkens weer
staat, niet alleen in dit soort koersen over sterk geaccidenteerd terrein maar eerder dit jaar bijvoorbeeld ook in de E3 BinckBank Classic Harelbeke. 

Verderop reden Kevin Deltombe en Aaron Verwilst de wedstrijd uit. Kenneth was dus mee in de vroege vlucht van vijf renners. Nog maar een paar
weken terug in de Ronde Van Vlaanderen was hij ook onze man in de aanval.

Kenneth Van Rooy in de vroege vlucht (Foto © Getty Images)

 

Kevin Deltombe in vroege vlucht La Doyenne

28 April 2019 - Liège-Bastogne-Liège (1.UWT BEL)

Kevin Deltombe was onze man aan boord van de vroege vlucht en Thomas Sprengers eindigde op plaats 62 in deze door de regen en lage
temperaturen loodzware editie van Luik Bastenaken Luik. 

De kopgroep van de dag kreeg in schuifjes vorm en verwierf maximaal dik tien minuten voorsprong. Na het keerpunt in Bastogne en op weg naar de
Côte de Saint-Roche begonnen de mannen van Deceuninck-Quick-Step het tempo in het peloton serieus op te drijven. De voorsprong van de
koplopers slonk snel. Op de Côte de Wanne viel Kevin vooraan weg, er waren nog 84 kilometers te gaan. Met nog 70 kilometer te gaan werd de laatst
overgebleven vluchter gegrepen. In Luik eindigde Thomas 62e op 9'48" van Jakob Fuglsang, de Deen van Astana die solo won. 



Kevin Deltombe, onze man aan boord van de vroege vlucht (foto © Getty Images)

 

Benjamin Declercq 16e in de eindstand

20 May 2019 - 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.HC FRA)

Benjamin Declercq was onze best geklasseerde renner in de eindstand van de Vierdaagse van Duinkerke. De zes koerdagen van editie 2019 werden
geheel beheerst door Team Jumbo Visma met vijf ritzeges, de eindzege en winst in het puntenklassement. Benjamin sloot af als zestiende in de
eindstand. Hij kwam de top 20 binnen na sterke prestaties in de lastige vijfde rit met 17 x de beklimming van de Kasselberg. 

Ereplaatsen waren er voor Piet Allegaert in rit 2 (6e) en rit 4 (9e). Sport Vlaanderen - Baloise eindigde vijfde in het ploegenklassement en Robbe
Ghys mocht van de jury na rit 3 op het podium de prijs voor "Le Dossard Vert" afhalen. Die dagelijkst prijs gaat naar de renner die (vrij vertaald uit
het reglement) "uitblinkt door zijn eco-burger houding en zijn vriendelijke en participatieve houding ten opzichte van de organisatie, de media en het
publiek". Robbe Ghys en Thomas Sprengers verdwenen uit de wedstrijd door ziekte.



Piet Allegaert en Amaury Capiot in de regen op weg naar de start van de slotrit, Roubaix - Duinkerke

 

Drie ereplaatsen in een week voor Milan Menten

20 May 2019 - Grand Prix Criquielion (1.2 BEL)

Milan Menten eindidgde zondag op de tweede plaats in de Grand Prix Criquielion. Een uitgedund peloton sprintte voor de zege, Kenneth Van Rooy
werd vijfde. De overwinning ging naar Arne Marit (Lotto Soudal U23). Voor Milan was dit een derde ereplaats op rij. 

De GP Criquielion tussen Silly en Deux-Acren is een wedstrijd van UCI categorie twee over 193,3 kilometers. Onder meer Kenneth Van Rooy,
Lindsay De Vylder, Thimo Willems en meermaals Christophe Noppe toonden zich aanvallend maar aan een minuut voorsprong kwam niemand. Een
groepje met Christophe en Thimo werd in de finale gegrepen door een uitgedund peloton waarop Marit de sprint won.

Milan was door ziekte out na de Scheldeprijs en nadien volgde een rustperiode. Nu staat hij er na deze tweede plek terug met drie top-tien plaatsen op
rij. Vorige woensdag spurtte hij naar een vierde plaats in Puivelde Koerse, waar de Brit Alexander Richardson solo won, en vorig weekend was hij
zesde in de Trofee Maarten Wynants.

Milan Menten
@MilanMenten

2nd place @gpcriquillon! Felt strong but had to start my sprint 
way to early with headwind. After finishing 6th and 4th earlier 
this week i really wanted to take the win but we keep fighting 
@TeamSVB! Thanks @ChristopheNoppe for the work!



 

Sasha Weemaes wint Ruddervoorde Koerse

23 May 2019 - Ruddervoorde Koerse (BEL)

Sasha Weemaes heeft woensdag in Ruddervoorde Koerse zijn eerste zege bij de profs gepakt. Onze jonge sprinter haalde het voor Tim Merlier en
Alfdan De Decker.

Ruddervoorde Koerse 2019 ging over 16 ronden van net geen 11 kilometer en kreeg 175 renners aan de start. Onze ploeg zakte af met 21 man en
daarmee was de opdracht duidelijk: mee zijn in ontsnappingen, attent blijven en rijden voor de overwinning. We kregen een snelle wedstrijd en onze
mannen deden wat ze moesten doen, onder meer Piet Allegaert, Amaury Capiot, Robbe Ghys, Edward Planckaert en Kenneth Van Rooy toonden zich
in ontsnappingen. Alles kwam toch weer samen, Robbe zorgde voor een perfecte lead out en Sasha won de sprint. De eerste zege van de ploeg in
2019 en de eerste bij de profs voor Sasha. Half april stond hij nog een tijd aan de kant na een zware val in de Scheldeprijs waar hij een barst in het
schouderblad en een hersenschudding aan over hield. Top 10 plaatsen waren er verder voor Jordi Warlop (5), Kenenth Van Rooy (7) en Amaury
Capiot (8).

Video verslag op Focus WTV

28 8:56 AM - May 20, 2019

See Milan Menten 's other Tweets

sasha weemaes
@sashaweemaes

First pro victory! Tnx to my teamsquad @teamsvb and special 
the last lead out man  @robbe_ghys he brought me in a good 
position  instagram.com/p/BxxZoxniVVn/…

32 5:41 PM - May 22, 2019

See sasha weemaes's other Tweets

Callant Verzekeringen & Financieel Advies
@CallantVerzeker

@sashaweemaes mag zich fier op de borst kloppen als winnaar 
van #RuddervoordeKoerse na een collectief sterke prestatie van 
onze partnerploeg @TeamSVB #ProudSponsor 
#sportiefstemakelaar #ruddervoorde #cycling  © Glenn 
Coessens

7 9:28 AM - May 23, 2019

See Callant Verzekeringen & Financieel Advies's other Tweets



 

Menten en Van Gestel op 17 seconden in klassement

01 June 2019 - Tour of Norway (2.HC NOR)

Nog twee lastigere ritten te gaan dit weekend in de Tour of Norway. Milan Menten en Dries Van Gestel staan in de stand op 17 seconden van de
leider, Boasson Hagen.

Vier verschillende ritwinnaars telden we tot nu toe, en vooral de sprinters komen aan hun trekken: Cees Bol, Alvaro José Hodeg, Edvald Boasson
Hagen en Edoardo Affini. Enkel die laatste zat in een kopgroep van vijf die zeven seconden over hield op het aanstormende peloton, goed voor winst
in de langste rit van deze ronde, 224 kilometer over een golvend parcours. In het sterk uitgedunde peloton hadden we nog Milan Menten en Dries
Van Gestel. Beide hebben in de stand een achterstand van 17 seconden op de leider, Boasson Hagen. 

Boasson Hagen won met lichte voorsprong rit drie, het parcours van die rit was ook wat lastiger met een helling in de lokale ronde. Veel regen ook
bij het begin van deze rit. Nog twee ritten te gaan dit weekend, we krijgen klimwerk en een vlakke finale op zaterdag en de koninginnerit op zondag.

Milan Menten (foto © Getty Images)

 

Milan Menten reed zich zes dagen in de kijker

03 June 2019 - Tour of Norway (2.HC NOR)

De laatste twee van zes ritten in de Tour of Norway waren lastige opdrachten maar we kregen telkens een sprint van een ruime groep voor de zege.
Milan Menten en Dries Van Gestel hielden in beide ritten knap stand en werden zo respectievelijk 24e en 29 in de eindstand. Met elf Worldtour
ploegen aan de start is dat prima gedaan!

Ondanks behoorlijk wat klimwerk eindigde Milan alle ritten in de top 30, drie daarvan in de top 16. Daarmee en met zijn 24ste plaats in de eindstand
op slechts 23 seconden van eindwinnaar Alexander Kristoff reed hij zich helemaal in de kijker. Dries Van Gestel eindigde overigens in dezelfde tijd. 



Milan Menten (foto © Getty Images)

 

Ereplaatsen en derde in ploegenklassement

10 June 2019 - Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC LUX)

Onze ploeg sloot de Skoda-Tour de Luxembourg af met een derde plaats in het ploegenklassement en een 5-tal ereplaatsen. Piet Allegaert was twee
dagen leider in het jongerenklassement.

De proloog in de Ronde van Luxemburg is een traditional voor deze rittenwedstrijd van UCI categorie HC: 2,9 kilometer kort met een stevige helling
erin. Nogal wat van onze renners kijken ernaar uit en Piet zorgde voor een knappe derde plaats en werd leider in het jongerenklassement. Benjamin
Declercq was tiende maar kende pech met tijdsverlies als gevolg. Idem ook voor Robbe Ghys, hij was één van de snelsten op de vlakke aanloop.
Edward Planckaert was veertiende en Thomas Sprengers zestiende. Christophe Laporte won de proloog en de eerste rit. Kenneth Van Rooy werd in
die sprint knap vijfde.

Rit twee ging naar Pieter Weening. Benjamin was elfde, Piet veertiende en Kenneth zestiende. Aimé De Gendt pakte was bonificatieseconden
onderweg en nam zo de leiding in het jongerenklassement over van Piet. Jesus Herrada won rit drie, de koninginnerit, en werd de nieuwe leider in het
algemeen klassement. De Spanjaard won daarop ook rit vier en stak de eindzege op zak. Benjamin werd in die rit met lastige slotklim negende. Hij
werd daarmee zestiende in het eindklassement. Nog in de einstand: Kenneth Van Rooy (19), Thomas Sprengers (22), Piet Allegaert (26), Edward
Planckaert (47) en Mathias Van Gompel (58). 



Piet Allegaert 2 dagen leider in jongerenklassement.

 

Sport Vlaanderen - Baloise beste ploeg

10 June 2019 - Boucles de la Mayenne (2.1 FRA)

Knappe beurt van onze ploeg in de Franse rittenwedstrijd Boucles de la Mayenne, met winst in het ploegenklassement en ereplaatsen voor Christophe
Noppe en Dries Van Gestel. Zij en Kevin Deltombe sloten de wedstrijd af in de top 18 van het klassement. 

Christophe was op plaats twaalf onze snelste renner in de proloog. In de eerste rit in lijn werd hij negende en de dag daarop vijfde. Respectievelijke
winnaars waren Dorian Godon, Mauricio Moreira en Jon Aberasturi. De tweede rit was afzien voor de renners, bakken regen van start tot finish, 180
kilometers lang, maar we namen wel de leiding in het ploegenklassement. Pech was er voor Thimo Willems, twee dagen op rij was hij betrokken bij
valpartijen. De lastige slotrit werd gewonnen door Bryan Coquard. De Franse spurter kon een kopgroep van vier met daarbij Dries nog remonteren,
Dries werd zo vijfde, de rest van het uitgedunde peloton eindigde in zijn wiel. Thibault Ferasse pakte de eindzege. Met Kevin, Dries en Christophe in
de top 18 was de eindzege in het ploegenklassement een feit.



 

Ereplaatsen: Amaury 9e, Jordi 10e

11 June 2019 - Ronde van Limburg (1.1 BEL)

Een sterk uitgedund peloton spurtte in Tongeren voor de zege en de Roemeen Eduard Michael Grosu was de snelste. Een bedrijvige Amaury Capiot
eindigde negende, Jordi Warlop tiende, en Milan Menten die in de sprint vol in de remmen moest werd zeventiende.

Jasper Philipsen was de topfavoriet van deze 100ste editie van de Ronde van Limburg en toonde zich de hele dag. In de finale zat hij alleen voorop en
wat overbleef van het peloton kwam weer aansluiten bij het ingaan van de laatste kilometer. Amaury toonde zich onderweg een paar keer aanvallend
en werd dus negende. En Milan die hier hoog wilde scoren was diep teleurgesteld met zijn zeventiende plaats.

 

3 x top 20

14 June 2019 - Grand Prix du Canton d’Argovie - Gippingen (SUI)

Met Kevin Deltombe op 12, Kenneth Van Rooy op 15 en Aaron Van Poucke op 19 hadden we drie man in de top 20 van de GP du Canton d’Argovie
Gippingen, een .HC wedstrijd in Zwitserland. Alexander Kristoff won net als in 2018 de sprint van het sterk uitgedund peloton.

De GP du Canton d’Argovie Gippingen is een .HC wedstrijd over 185,9 kilometer in Zwitserland met behoorlijk wat klimwerk. De koers werd
gekleurd door een kopgroep van drie. Op 65km van de finish reed Aaron een tijdje solo achter hen aan. Uiteindelijk kwam vooraan een groep van dik
veertig man samen.

 

Thomas Sprengers leider in het Super 8 Strijdlustklassement

14 June 2019 - Baloise Belgium Tour (2.HC BEL)

Op de openingsdag van de Baloise Belgium Tour verzamelde Thomas Sprengers 34 voor het Super 8 Strijdlustklassement, het klassement waarvan
hij vorig jaar al eindwinnaar was. Intussen zijn we drie ritten ver en Thomas blijft dat nevenklassement aanvoeren. Zaterdag staat de Ardennenrit op
het programma. 

Jan Willem van Schip was de verrassende winnaar van de openingsrit. Van bij de start trok de Nederlander in de aanval, samen met Tom Dernies en
Glenn Debruyne. Dik twintig kilometer verder wist Thomas samen met David Boucher vooraan aan te sluiten. De vijf bleven lang voorop en in de
finale trok Jan Willem van Schip alleen verder. De sprintersploegen kregen de kloof niet meer dicht en zo werd het eens geen massasprint op De
Wandelaar in Knokke-Heist. Donderdag volgde dan de rit in de Vlaamse Ardennen met finish in Zottegem. Een indrukwekkende Evenepoel won er
solo. Een 30-tal renners had zich vooraan losgewerkt en liep samen achter Evenepoel. Onze mannen zaten in een tweede groep nadat ze de kloof net
niet dicht kregen voor de laatste kasseistrook op ongeveer 15 kilometer van de finish.

Foto's van de eerste drie ritten



Thomas Sprengers (foto © Getty Images)

 

Sprengers eindwinnaar strijdlust, Declercq 17e in klassement

17 June 2019 - Baloise Belgium Tour (2.HC BEL)

Thomas Sprengers is het weekend van de Baloise Belgium Tour doorgekomen met de trui voor de strijdlust. Hij en Benjamin Declercq waren ook
goed in de koninginnerit van zaterdag. Pech voor Sasha Weemaes in de sprint van de slotrit, hij kon vallende renners niet meer ontwijken en viel hard
op de rug. 

In de Ardennenrit van zaterdag was Benjamin Declercq mee in de groep van 22 die spurtte voor plaats vijf en hij werd 18de. Benjamin was nog voor
de finale in de achtervolging gegaan op de vier leiders en nadat hij weer ingerekend werd bleef hij attent op de eerste rijen van het peloton rijden.
Thomas deed dat ook maar op de laatste passage van de Roche aux Faucons moest hij passen, nadat hij kort voordien, gelanceerd door Benjapin, nog
veel energie stak in een tussenspurt voor de strijdlust. De overwinning in Seraing ging naar Victor Campenaerts. 

Bryan Coquard won de slotrit in Beringen, een biljartvlakke rit die eindigde in een massaspurt. Op ongeveer 350 meter van de finish was er helaas
een zware valpartij in het spurtende peloton. Sasha, goed gepositioneerd met het oog op de sprint, kon vallende renners niet meer ontwijken en
helemaal links in de rijrichtng viel hij hard in de nadars en vol op de rug. Sasha raakte nog vrij snel weer recht en reed de laatste meters uit maar
achteraf was het afzien en pijn verbijten. Hoe dan ook, na onderzoek bleken er gelukkig geen breuken en normaal gezien zal hij komende zaterdag
wel starten in de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Ook opgehouden door de valpartij was Amaury Capiot, hij eindigde op plaats 12. 

De eindzege van deze Baloise Belgium Tour gaat naar Remco Evenepoel. Benjamin is op plaats 17 onze eerste renner. De strijdlust is dus voor
Thomas, hij had de leiding in dit nevenklassement vanaf dag één. Spijtig van de rit naar Zottegem waar niemand mee vooraan zat maar al bij al toch
een goede Baloise Belgium Tour 2019.

3 Reeksen foto's Baloise Belgium Tour 2019



Helemaal rechts valt Sasha Weemaes in de nadars (foto © Erik Van Breugel)

Thomas Sprengers (foto © Getty Images)

 

Vijf man in top 30 op citadel Diest

23 June 2019 - Dwars door het Hageland (1.1 BEL)

Kenneth Vanbilsen was vrijdag na meer dan 200 kilometer de sterkste op de citadel van Diest. Onze ploeg had vier man mee in de grote kopgroep die
vroeg in de wedstrijd vorm kreeg. 

Dwars door het Hageland staat voor 203,8 kilometer met daarbij holle wegen, bospaden, grindwegen, kasseien en hellingen tussen startplaats
Aarschot en aankomstplaats Diest. Na een aanloop van 33 kilometer brak het peloton al op de eerste van vijf passages op de citadel van Diest. Piet
Allegaert, Edward Planckaert, Kenneth Van Rooy en Dries Van Gestel waren mee. Dik veertig renners reden vooraan en het achtervolgende peloton
zat niet ver maar terugkeren is toch niet gelukt.

Tot aan de voorlaatste passage op de citadel werden aanvallers vooraan wel weer gegrepen maar dan reed een groep met de voornaamste favorieten
vooraan weg: Jan-Willem van Schip, Niki Terpstra, Jasper Philipsen, Loïc Vliegen, Quinten Hermans, Tim Merlier, Lionel Taiminiaux en Kenneth
Vanbilsen. Piet was mee maar moest aan het eind van de laatste passage op de onverharde strook Prinsenbos een gaatje laten. Edward was intussen
lek gereden en Dries was eerder vooraan al weggevallen door een lekke band. In de laatste 10 kilometer ging Kenneth Vanbilsen er alleen vandoor en
hij bleef vooruit tot de finish. Slechts 66 van de 135 renners reden de wedstrijd uit. Sport Vlaanderen - Baloise sloot de mooie wedstrijd af met vijf



renners in de top 30: Kenneth 17e, Edward 23e, Piet 25e, Benjamin 26e en Dries 29e.

Piet Allegaert (foto © Erik Van Breugel)

 

Kenneth Van Rooy 12e in Heist-op-den-Berg

23 June 2019 - Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1 BEL)

Alvaro José Hodeg won zaterdag de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Aan het slot liep alles nog min of meer samen: drie vluchters, een groep
achtervolgers en het peloton. 

De drie vluchters waren overgebleven uit een kopgroep van zes. De groep achtervolgers kwam tot stand op ongeveer 28 kilometer van de finish.
Dries Van Gestel was één van de laatsten om mee te glippen. Winnaar Hodeg kwam uit deze groep. Kenneth Van Rooy finishte uiteindelijk nog op
plaats 12, Dries was 16e en Thomas Sprengers 20e. Sprinter Sasha Weemaes had tijdens de wedstrijd nog te veel last van de rug, zwaar geraakt bij de
val in de slotrit van de Baloise Belgium Tour.

 

Van Poucke 18e in GC, ereplaatsen voor Capiot en Menten

23 June 2019 - ZLM Tour (2.1 NED)

Aaron Van Poucke is op plaats 18 onze dichtst geklasseerde renner in de eindstand van de ZLM Tour. Hij werd ook tweede in het
jongerenklassement. Ereplaatsen waren er voor Amaury Capiot en Milan Menten.

Vooral de spurters waren aan zet in deze ZLM Tour. Thuisploeg Jumbo-Visma heerste met Jos van Emden in de proloog, Dylan Groenewegen in de
eerste twee ritten, Armund Jansen in de rit over de Nederlands Limburgse Amstel-heuvels en Mike Teunissen die het algemeen klassement won.
Enkel de slotrit ging aan hen voorbij, Caleb Ewan won deze sprint. 

Ereplaatsen waren er met Johan Capiot op zes en Milan Menten op acht in de eerste rit. Milan pakte nog een 11e (rit 3) en 14e (rit 2) plaats, en
Amaury was 12e in rit 4.

 

Declercq in vroege vlucht, Warlop net geen top 10

24 June 2019 - Elfstedenronde (1.1 BEL)

Tim Merlier was in Brugge de snelste van de Elfstedenronde. Net geen top 10 voor Jordi Warlop en Benjamin Declercq zat in de vroege vlucht. 

Met zes waren ze in de vroege vlucht, al viel er snel één pion vooraan weg. Richting finale met nog dik 50 kilometer te gaan werden de vluchters
gegrepen. Er kwamen nog ontsnappingen maar aan het eind liep alles weer netjes samen. Heel wat renners werden opghouden door een val op twee
kilometer van het einde. Jordi werd dus elfde, Edward Planckaert zestiende.

Benjamin was in extremis opgeroepen om Kevin Deltombe te vervangen. Onze Bruggeling is in goede doen maar kon in zijn thuisstad helaas niet
meer starten door een sleutelbeenprobleem. Het plaatje op de breuk die hij dit voorjaar opliep in Murcia is gebroken en een nieuwe operatie dringt is
nodig. 



Benjamin Declercq in de ontsnapping (foto © Getty Images)

 

Opnieuw operatie sleutelbeen voor Kevin Deltombe

24 June 2019 - Teamnieuws

Bruggeling Kevin Deltombe was de laatste weken in goede doen maar kon in zijn thuisstad helaas niet meer starten in de Elfstedenronde door een
sleutelbeenprobleem. Het plaatje op de breuk die hij dit voorjaar opliep in Murcia is gebroken en een nieuwe operatie is nodig.

Kevin werd de afgelopen weken nog 11e in het eindklassement van Boucle de la Mayenne en 13e in Gippingen maar voelde ook dat het op de fiets
niet echt draaide zoals het moest. Na een checkup vorige week bleek waarom: het plaatje op de breuk die hij dit voorjaar opliep in Murcia is
gebroken. Bedoeling was dat Kevin nog de Elfstedenronde, Halle-Ingooigem en het BK in Gent zou rijden waarna een operatie gepland stond op 8
juli. Door extra complicaties zal Kevin die wedstrijden niet meer rijden en komt er vroeger een operatie. En daarna het gekende recept: mentaal en
conditioneel opbouwen richting naseizoen. Sterkte en een spoedig herstel Kevin! 

Kevin Deltombe eerder dit jaar in de vroege vlucht tijdens Luikt-Bastenaken-Luik (foto © Getty Images)

 



Bericht van Preben Van Hecke

30 June 2019 - Teamnieuws

Na een carrière van 16 jaar is de tijd gekomen om te stoppen met 'professioneel' wielrennen. In oktober hang ik de fiets aan de haak.

Begin 2004 kon ik van mijn hobby mijn beroep maken en de seizoenen vlogen voorbij. Al die jaren kon ik op hoog niveau mijn sport beoefenen. Het
was een schitterende tijd met als hoogtepunt de Belgische titel op de weg in Tervuren 2015. Heel veel dank aan iedereen die een rol speelde in mijn
wielerloopbaan! 

SportVl - Baloise
@TeamSVB

Een geslaagde carrière, 16 jaar waarvan 12 voor onze ploeg, 
respect! Veel dank, en succes voor wat nog volgt, op en van de 
fiets. twitter.com/TeamSVB/status…

SportVl - Baloise @TeamSVB
Na een carrière van 16 jaar is de tijd gekomen om te stoppen met 
professioneel wielrennen. In oktober hang ik de fiets aan de haak. 
Dank aan iedereen die een rol speelde in mijn wielerloopbaan - 
Preben Van Hecke (meer: sportvlaanderen-
baloise.be/nieuws/leesnie…) foto: @GettyImages

44 8:40 AM - Jun 30, 2019

See SportVl - Baloise's other Tweets



Preben Van Hecke (foto © Getty Images)

 

Achtste plaats voor Kenneth Van Rooy

30 June 2019 - BK Individuele Wegrit elite (Gent)

Tim Merlier kroonde zich in Gent tot Belgisch kampioen op de weg, in de sprint haalde hij het voor Timothy Dupont en Wout Van Aert. Kenneth Van
Rooy werd achtste, Amaury Capiot eindigde net niet in de top 10.

Meteen na de start trok het peloton richting Zwalmstreek voor enkele passages over de klassieke kasseistroken: de Lange Munte, de Paddestraat en
de Lippenhovestraat. We kregen meteen koers, inclusief valpartijen, lekken banden, aanvalspogingen en verbrokkeling. Gevolg: het eerste
wedstrijduur ging aan 50 km/u gemiddeld! Na die passage ging het weer richting Gent voor nog zeven vlakke rondjes van vijftien kilometer. Een
groepje van vier reed voorop: Jelle Wallays, Stan Dewulf, Dries De Bondt en Remco Evenepoel. Achter hen liep alles terug samen en onze mannen
moesten mee aan het werk in het peloton. Onder meer Matthias Van Gompel en Emiel Planckaert deden hun deel van het kopwerk. De koers zat lang
op slot en vooraan trok sterke Evenepoel een paar keer stevig door waarna ze in de finale nog met drie overbleven. Pas in de slotronde werden de
vluchters gegrepen de massasprint was niet meer te vermijden. Kenneth Van Rooy, de laatste weken goed op dreef en donderdag nog tweede in
Oetingen, werd dus achtste. Amaury Capiot eindigde op plaats elf. 

Geen Aaron Van Poucke, Moreno De Pauw, Kevin Deltombe en Benjamin Declercq aan de start voor dit BK. Kevin onderging zijn operatie aan het
sleutelbeen en zal een 4-tal weken van de fiets moeten blijven en Benjamin liep een blessure op aan de hand en pols bij een val donderdag in
Oetingen. Moreno De Pauw was met en Fabio Van den Bossche in Minsk voor de Europese Spelen, daarover later meer. 



Matthias Van Gompel en Emiel Planckaert (foto © Getty Images)

 

Benjamin 2e, en met 3 in top 10

26 July 2019 - Grand Prix Cerami (1.1 BEL)

Mooie uitslagen in extreme weersomstandigheden: Benjamin Declercq op twee, Milan Menten op zeven en Amaury Capiot op acht in de Grand Prix
Cerami! En dat op de warmste dag in Vlaanderen ooit. 

De overwinning ging naar de Franse spurter Bryan Coquard. In de finale raakte Kenneth Van Rooy nog even weg in een groepje van vier. Omwille
van de hitte werd de wedstrijd met 46 kilometer ingekort.

 

Jordi Warlop 9e in gravelrit

26 July 2019 - Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima (2.1 ITA)

In de Adriatica Ionica Race behaalde Jordi Warlop de negende plaats in de tweede rit. De renners kregen hier 23 kilometer gravelstroken
voorgeschoteld. Na valpartijen verdwenen Aaron Van Poucke als Mathias Van Gompel uit de wedstrijd. 

De Italiaanse rittenwedstrijd Adriatica Ionica Race begon met een criterium dat niet meetelt voor het algemeen klassement. De Duitser Phil Bauhaus
was na bijna 70 kilometer aan 47 gemiddeld de snelste. Jordi eindigde op plaats elf. 

De Colombiaan Alvaro Hodeg won donderdag de gravelrit voor Sénéchal en Gilbert, een volledig Deceuninck-Quick.Step podium dus. Het peloton
brak in meerdere stukken en Jordi was mee in het eerste pakketje van 22. Thimo Willems kleurde mee de koers in de kopgroep van de dag en
eindigde op plaats 25 op 1'28" van de winnaar. Aaron Verwilst en Thomas Sprengers eindigden in dezelfde tijd. Christophe Noppe zat in een
volgende groep. Pech helaas voor Aaron van Poucke en Mathias van Gompel, beiden zijn out door een valpartij. Ze liepen veel schaafwonden op en
Mathias moest naar het ziekenhuis voor drie hechtingen.

Vrijdag volgt de koninginnerit, hoogtemeters in de Dolomieten, met aan het slot een stuk van de beklimming naar Tre Cime di Lavaredo met
stijgingspercentages tot 10%.

 

Fighting spirit trui voor Willems

29 July 2019 - Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima (2.1 ITA)

De Adriatica Ionica Race zit erop, Sport Vlaanderen - Baloise sloot deze af met Thimo Willems op het podium voor de “fighting spirit” trui en met
Jordi Warlop op plaats vijf in de laatste rit. 

Na het noodweer met hagelstorm van vrijdag in rit drie - enkele van onze renners moesten zelfs beschutting zoeken in de wagens - verliep het
weekend minder extreem. Remco Evenepoel won zaterdag solo en zijn ploegmaat Hodeg won zondag de sprint van de slotrit. Die rit werd gekleurd
door een kopgroep van vier met daarbij opnieuw Thimo. De eindzege gaat naar Mark Padun, de winnaar van de hectische koninginnerit vrijdag.
Thomas Sprengers op plaats 27 is onze dichtste renner in het klassement. 



Thimo Willems (foto © Getty Images)

 

Capiot 5 x top 11 op WorldTour niveau

19 August 2019 - Binck Bank Tour (2.UWT)

Prima prestaties zagen we de voorbije week in BinckBank Tour, niveau WorldTour: onze renners toonden zich voluit in de aanval, mengden zich in
de strijd voor de trui van de Checkpointspurten, reden 8 keer top 15 waaronder 4 top 10 plaatsen voor Amaury Capiot, en wonnen drie keer het
ploegenklassement van de dag.

Aaron Verwilst, die de zieke Kenneth Van Rooy verving, was onze man in de aanval in regenrit één en in rit drie doorheen zijn thuisdorp Ruiselede.
Thomas Sprengers deed hetzelfde in rit twee en schoof daardoor de top tien van het klassement binnen. De trui voor de Checkpoint spurten zat echter
meteen stevig om de schouders van Baptiste Planckaert en dat ging zo blijven. De drie eerste ritten kregen allen dezelfde winnaar: Sam Bennett.
Amaury Capiot reed drie keer op rij top tien. De vierde rit was geen lachertje: een Ardennenrit over slechts 96 kilometer met 13 officiële
beklimmingen. Tim Wellens won en werd de nieuwe leider, Thomas Sprengers was 37e. Rit vijf was de langste van deze BinckBank Tour en ging
van start in Vroenhoven, de thuisregio van Amaury en van Milan Menten. Hodeg won de sprint, Amaury werd nu elfde. De tijdrit werd gewonnen
door Filippo Ganna en de slotrit in Geraardsbergen ging naar Oliver Naesen terwijl Laurens De Plus de eindzege op zal stak. Hier zorgde Amaury
voor zijn vierde top 10 plaats, erg knap met die drie lokale ronden over de Muur en de Bosberg. Hier zagen we ook een sterke prestatie van Piet
Allegaert.

Foto © Getty Images



 

Knap teamwerk en 4 keer top 10 voor Capiot

25 August 2019 - PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.HC DEN)

Knap teamwerk in de Ronde van Denemarken afgelopen week, waar Amaury Capiot opnieuw vier ereplaatsen toevoegde aan zijn palmares. Met
dank aan de inzet van de ploegmaats uiteraard. Pech was er voor onze andere Limburger, Milan Menten.

Amaury pakte een 2e, 3e, 4e en 6e plaats in de ritten in lijn. Onderweg was er de inzet van Edward Planckaert, Sasha Weemaes en Aaron Verwilst, en
Thomas Sprengers die de ideale springplank was voor Amaury in de eindsprints. Sterk was de finish in de rit van zaterdag, heel wat hellingen stonden
op het menu en de laatste 700 meter naar de finish ging aan 6,6% omhoog. Amaury werd er tweede na Jasper De Buyst. Andere winnaars waren Tiesj
Benoot in rit 1, Martin Toft Madsen in de tijdrit, Lasse Norman Hansen in rit 3 en nationaal kampioen Tim Merlier in de vlakke slotrit. 

Pech was er voor Milan Menten die na een val in rit één huiswaarts keerde voor verder onderzoek aan de pols. Door de zwelling was nog niet alles
duidelijk, Milan draagt een brace en trainde thuis al weer op de rollen. 

Foto: Getty Images

 

Kort: Schaal Sels - baanwielrennen

25 August 2019 - Schaal Sels Merksem (1.1 BEL) - Japan Track Cup I & II (CL1 JAP)

In de ingekorte editie van de Schaal Sels te Merksem pakten we top 10 plaatsen met Christophe Noppe (8) en Benjamin Declercq (10). Intussen
behaalden Kenny De Ketele en Robbe Ghys meerdere podiumplaatsen in de Japan Track Cup.

De Schaal Sels werd na protest van de renners over de veiligheid van het parcours ingekort tot 128 kilometers. Na de herstart kregen we een duo in
de aanval: Tom van Asbroeck en Guillaume Bovin, beiden rijdend voor Israel Cycling Academy. Op ongeveer acht kilometer van de finish werden de
vluchters gegrepen. Vooraan in het peloton had Mathias Van Gompel heel wat werk verricht. In de finale kregen we nog een kopgroep van vijf met
daarbij Dries Van Gestel. De voorsprong was minimaal, het sterk uitgedunde peloton keerde terug en we kregen een sprint. Attilio Viviani was de
snelste, Christophe Noppe werd achtste en Benjamin Declercq tiende. 

Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn in Japan waar ze de Japan Track Cup I & II afwerkten, een wedstrijd van UCI categorie CL1. In de madison
was ons duo goed voor zilver en brons. In het omnium voegde Kenny daar nog twee keer zilver aan toe.

 

Vier dagen op rij aanvallend gekoerst

01 September 2019 - Druivenkoers Overijse, Kortemark, Omloop Mandel-Leie-Schelde en GP Scherens Leuven

Van woensdag tot en met zondag reden onze renners drie UCI koersen en een kermiskoers. Ze toonden zich aanvallend in de finales wat resulteerde
in top 10 ereplaatsen voor Jordi Warlop, Amaury Capiot, Thimo Willems, Benjamin Declercq en twee maal Christophe Noppe. Piet Allegaert reed
twee dagen in de vlucht van de dag. 

Piet was woensdag mee in de vroege vlucht in de Druivenkoers te Overijse. Op weg naar de finale werden de vijf vluchters gegrepen en in de
slotronde was er nog een aanval van Thomas Sprengers op de Schavei. Met één concurrent in het wiel had hij een kloofje maar de rest kwam zeer



snel terug. Mee op de voorste rijen zat Benjamin Declercq die in de massaspurt nog knap zesde werd. De overwinning ging naar de Nederlander
Arvid de Kleijn.

Zaterdag in de Omloop Mandel-Leie-Schelde te Meulebeke reed Piet opnieuw in de aanval. Christophe Noppe eindigde op plaats vijf in de
massasprint. De Italiaan Niccolò Bonifazio won en dat deed zondag nog eens over in de Grote Prijs Poeske Scherens te Leuven. Zijn ploeg Team
Total Direct Energie werkte twee dagen op rij met het oog op die sprints. Ook in Leuven werden vroege vluchters gegrepen. Met nog drie van de
twaalf ronden te gaan toonde onze ploeg zich zeer aanvallend met Dries Van Gestel, Benjamin Declerq en Amaury Capiot. We maakten de koers mee
hard en bij de laatste passage van de Wijnpers, 356m en een gemiddeld stijgingspercentage van 4.7%, trok Benjamin nog eens door voor Thomas
Sprengers die zo met Aimé De Gendt weg raakte. De renners van Israel Cycling Academy en Cofidis werkten in de achtervolging en het duo werd
nog ingerekend. Christophe Noppe eindigde vierde en Amaury Capiot zesde. 

Vrijdag in de finale van Kortemark Koerse was Thimo Willems mee in een kopgroep van acht. Elias Van Breusseghem won licht afgescheiden voor
Thimo. Voordien toonde Benjamin Declercq zich aanvallend.

Thomas Sprengers (foto © Erik Van Breugel)

 

Overwinningen op de piste in Portugal

03 September 2019 - Troféu Internacional de Pista Anadia (POR CL2)

Onze pistiers koersten het voorbije weekend 2 dagen op rij in Portugal. Overwinningen waren er in de ploegkoers, de scratch en het omnium. 

De wedstrijden waren van UCI categorie CL2. Zaterdag wonnen Robbe Ghys en Kenny De Ketele de ploegkoers en was Sasha Weemaes de sterkste
in de scratch U23. Zondag won Lindsay De Vylder het omnium. Iedereen blijft intussen in Anadia voor een trainingsstage van een week.

 

Capiot op plaats 8 in Brussel en Fourmies

09 September 2019 - GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC FRA), Brussels Cycling Classic (1.HC BEL)

Met de Brussels Cycling Classic en Fourmies stonden er afgelopen weekend twee .HC wedstrijden op ons programma. Amaury Capiot pakte er
zaterdag en zondag de achtste plaats. 



De overwinningen gingen respectievelijk naar Caleb Ewan en Pascal Ackermann. Zondag was er ook nog winst voor Aimé De Gendt in de Antwerp
Port Epic / Sels Trophy. Piet Allegaert eindigde hier op plaats twaalf.

 

Dries Van Gestel out na val in Tour of Britain

10 September 2019 - OVO Energy Tour of Britain (2.HC)

Dries Van Gestel heeft zondag tijdens de tweede etappe in de OVO Energy Tour of Britain enkele zware blessures opgelopen aan de elleboog en pols
na een valpartij. Maandag viel ook Benjamin Declercq maar hij zal dinsdag starten in rit vier. Christophe Noppe reed maandag heel de dag in de
aanval. 

De kopgroep van zes maandag was heel snel gevormd en pas kort voor de laatste kilometer werden de vluchters ingelopen. Net als in de
openingsetappe was Dylan Groenewegen de snelste. Matteo Trentin won zondag en voert de stand aan.

Pech dus voor Dries, bij de valpartij is hij zwaar geraakt aan de elleboog en de pols. Er zit een barst in de bol van het spaakbeen en een barst in het
scaphoid. De pols is ingespalkt. Daarbij komen nog heel wat schaafwonden. Zijn wegseizoen 2019 is zo goed als beëindigd hierdoor. Voor 2020
tekende hij bij Total   Direct Energie en zo komt ook zijn naam terecht bij die van de doorstromers vanuit onze ploeg. 

Het lijstje renners die momenteel aan de kant staan wordt daarmee weer wat langer. Emiel Planckaert is nog out door een aanrijding op training bij de
hervatting na het BK. Aaron Van Poucke en Milan Menten hadden polsblessures na een val, Kenneth Van Rooy onderging een operatie aan de knie
en Kevin Deltombe is nog maar net terug in competitie na een lange revalidatie door een complexe sleutelbeenbreuk.

Dries Van Gestel (© Erik Van Breugel)

 

Geen massasprint maar waaiers, Jordi Warlop 11e

21 September 2019 - Kampioenschap van Vlaanderen Koolskamp (1.1 BEL)

Geen massasprint maar waaiers gisteren in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp. Jordi Warlop was goed mee vooraan en eindigde op
de elfde plaats.

Geen Amaury Capiot in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp gisteren, hij is ziek geweest en zal terug koersen vanaf zaterdag in de



Primus Classic. Wel erbij was Christophe Noppe, al een hele periode sterk op dreef, maar hij is ziek geweest na afloop van de Tour of Britain. Voor
een massasrpint hadden we nog Sacha Weemaes in de selectie maar die sprint kwam er dus niet. Wel waaiers, en met nog meer dan 40 kilometer te
gaan brak het peloton met in de eerste groep een 30-tal renners. Jordi Warlop was mee, toonde zich nog aanvallend in de finale en werd 11e. De jonge
Duitser Jannik Steimle won uiteindelijk solo.

 

Fabio Van Den Bossche en Sander De Pestel met ingang van 1 januari 2020

28 September 2019 - Teamnieuws

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt met ingang van 1 januari 2020 de beloften Fabio Van Den Bossche en Sander De Pestel.

De net 19-jarige Fabio Van Den Bossche is momenteel eerstejaars belofte bij het team EFC – L&R – Vulsteke en een vaste waarde in de nationale
pistekern. De 20-jarige Sander De Pestel heeft er bijna drie jaar op zitten bij het belofteteam van Lotto Soudal. Beide renners debuteren dus bij de
profs, ze tekenden een contract voor 2020 en 2021.

© Getty Images

 

Piet Allegaert pakt eerste profzege

06 October 2019 - Eurométropole Tour (1.HC BEL)

Piet Allegaert zorgde zaterdag in de de Eurométropole Tour voor een verrassende maar oh zo welkome zege voor hemzelf en de ploeg. Piet was de
snelste in de sprint van een grote koprgroep. Op kracht want niet echt een sprinter haalde hij het van Sénéchal, Stuyven, Van Asbroeck, Theuns,
Naesen, enz. 

Piet en Christope Noppe waren donderdag nog goed voor top 10 in de Sparkassen Münsterland Giro en hier waren ze mee in de grote kopgroep, 33
man sterk. Pech echter voor Christophe, door een valpartij eerder in de wedstrijd moest hij uiteindelijk opgeven. Deceuninck-Quick-Step lag aan de
basis van deze grote ontsnapping, zij trokken de kaart van hun Colombiaanse sprinter Alvaro José Hodeg. Die viel echter in de laatste bocht en moest
gehospitaliseerd worden. Nog voor die sprint waren er in de laatste lokale ronde van 14 kilometer heel wat aanvalspogingen, maar niemand raakte
weg en de groep brak niet. Met minder dan drie kilometer te gaan schoof Piet stelsemmatig en zuinig op naar voor om in zevende of achtste positie
op rechts de laatste bocht te nemen. De valpartij gebeurde links, Piet zette hij zijn spurt in en was gelanceerd voor zijn eerste profzege, en dat tot zijn
eigen grote verbazing. Geniet ervan, Piet!

10 Foto's van deze overwinning van Piet Allegaert.



Foto: © Getty Images

Foto: © Getty Images

 

Vier nationale titels op de baan

06 October 2019 - Belgische kampioenschappen baanwielrennen (BK - BEL)

Onze pistiers waren vrijdag en zaterdag succesvol op de Belgische kampioenschappen baanwielrennen, vier titels staken ze op zak. Daarbovenop was
er nog vier keer zilver en één keer brons. 

Bijzonder succesvol in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx te Gent was Lindsay De Vylder, met titels in het omnium, in de scratch en samen
met Moreno De Pauw in de ploegkoers. Kenny De Ketele pakte goud in de puntenkoers en samen met Robbe Ghys zilver in de ploegkoers. Robbe
pakte dan nog zilver in de scratch. Dubbel zilver was er voor Sasha Weemaes: puntenkoers en achtervolging. En tot slot nog eens brons voor Kenny
in het omnium. Fabio Van Den Bossche, die vanaf 1 januari voor onze ploeg rijdt, pakte brons in de scratch en met Jules hesters in de ploegkoers.

Hiermee is het pisteseizoen 2019 2020 op gang geschoten. De renners keerden pas terug van een stage in Bordeaux en vanaf 16 oktober zijn er de
Europese kampioenschappen in Apeldoorn, Nederland.



12 Fotos Belgische kampioenschappen baanwielrennen 2019 2020 (foto's © Marc Van Hecke)

 

Moreno De Pauw stopt met koersen na de winter

09 October 2019 - Teamnieuws

Moreno De Pauw heeft vandaag zijn afscheid van de wielersport aangekondigd. Onze pistier houdt er na deze winter mee op. Moreno debuteerde als
prof in 2014 en reed tot nu steeds bij onze ploeg. Hij was een vaste waarde in de nationale pistekern. 

Op zijn facebookpagina verwoordt Moreno het als volgt: "De laatste weken/maanden heb ik gevoeld dat ik klaar ben voor nieuwe doelen in mijn
leven en om meer tijd met mijn dochter en familie te kunnen spenderen. Ik kijk met veel trots en fierheid terug op mijn prestaties. Ik heb van mijn
hobby mijn beroep kunnen maken en heb dankzij de fiets enorm veel mooie momenten mogen beleven."

"Ik wil bij deze mijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise en Belgian Cycling bedanken voor alle kansen die zij me de afgelopen jaren gegeven hebben.
En uiteraard al mijn fans die me door dik en dun vooruit geschreeuwd en gesteund hebben!"

Moreno is onder meer gekend als specialist van de snelle ronde in het Gentse Kuipke. Hij laat nog weten "enorm gemotiveerd te zijn om zijn carrière
in schoonheid af te sluiten en om er deze winter nog eens een knal op te geven!". Vanaf dinsdag 12 november bij de start van de Lotto-Zesdaagse
Vlaanderen-Gent zal hij er dus weer vol tegenaan gaan.
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Noppe en Capiot toppen onze UCI ranking 2019

16 October 2019 - Teamnieuws

Het seizoen zit erop voor onze wegrenners. De laatste koersen leverden nog erplaatsen op voor Amaury Capiot, Aaron Verwilst en Christophe Noppe.
Die laatste sluit het seizoen af als onze dichtst geklasseerde renner in de UCI ranking midden oktober, net voor Amaury. 

Christophe eindigde vijfde in de Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland en Amaury werd respectievelijk derde en vijfde in Paris Bourges en Paris
Tours. Aaron reed net top tien in Putte Kapellen. Nog enkele renners verschenen sterk gemotiveerd aan de start van de laatste wedstrijden en
presteerden sterk maar kenden pech of kwamen ten val. In Parijs Tours bijvoorbeeld werd Aaron Verwilst ondanks een val op de eerste grindstrook
door de wijngaarden nog 19e. Ook Edward Planckaert kende daar pech en Christophe Noppe kreeg zijn deel in de Memorial Rik van Steenbergen.

Sport Vlaanderen - Baloise sluit het seizoen af op plaats 29 bij de ploegen. Alle worldtour ploegen en tien pro continentale ploegen gaan ons vooraf.



 

Sport Vlaanderen - Baloise 2020

30 October 2019 - Teamnieuws

Hierbij delen we mee dat de volgende renners in 2020 deel zullen uitmaken van onze wielerploeg:

Vijf renners die debuteren bij de profs : Cedric Beullens, Sander De Pestel, Gilles De Wilde, Julian Mertens en Fabio Van Den Bossche.

De blijvers zijn : Amaury Capiot, Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder, Kevin Deltombe, Robbe Ghys, Milan Menten, Edward Planckaert, Emiel
Planckaert, Thomas Sprengers, Aaron Van Poucke, Kenneth Van Rooy, Aaron Verwilst, Jordi Warlop, Sasha Weemaes en Thimo Willems.

 

Kenny, Robbe, Lindsay en Moreno klaar voor het Kuipke

12 November 2019 - 79ste Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent (BEL)

Van 12 tot 17 november zijn alle ogen van wielerminnend België weer gericht op het mythische Kuipke voor de 79ste editie van de Lotto Zesdaagse
Vlaanderen-Gent. Zes dagen lang vecht de wereldtop van de zesdaagsewereld uit wie de opvolgers worden van Iljo Keisse en Elia Viviani. Vanuit
onze ploeg verschijnen Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en de afscheid nemende Moreno De Pauw aan de start.

Alle vier hebben ze het EK en de wereldbekerwedstrijden in Minsk en Glasgow in de benen. Ons duo Kenny - Robbe reed in die laatste twee samen
de ploegkoers en eindigde in Minsk op slechts één punt van het podium. Lindsay vormt duo met de Nederlander Wim Stroetinga. Moreno, bezig aan
zijn laatste pistewinter en begin deze maand samen met Niki Terpstra nog winnaar van de driedaagse in Alkmaar, rijdt in Gent aan de zijde van
Gerben Thijssen. Uitkijken doen we ook naar de prestatie van de jonge Fabio Van Den Bossche, net als in 2018 aan de zijde van de Deen Marc
Hester. Vanaf 1 januari 2020 debuteert Fabio in onze ploeg als prof. 

Alle deelnemers Lotto 6daagse Vlaanderen - Gent 2019:

Roger Kluge - Theo Reinhardt
Iljo Keisse - Mark Cavendish
Kenny De Ketele - Robby Ghys
Moreno De Pauw - Gerben Thijssen
Wim Stroetinga - Lindsay De Vylder
Otto Vergaerde - Jules Hesters
Yoeri Havik - Jan-Willem van Schip
Fabio Van Den Bossche - Marc Hester
Roy Pieters - Jonas Rickaert
Michele Scartezzini - Francesco Lamon
Jasper De Buyst - Tosh Van der Sande
Morgan Kneisky - Oliver Wulff Frederiksen



 

Kenny De Ketele en Robbe Ghys als leiders naar het slotweekend

16 November 2019 - Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent 2019

Kenny De Ketele en Robbe Ghys trekken als leider het slotweekend in van de 79e Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent. En ze gaan ervoor, één stapje
hoger dan in 2018! Vijf koppels komen nog in aanmerking voor de eindzege. 

Kenny en Robbe totaliseren 197 punten en worden gevolgd door drie ploegen in dezelfde ronde: Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (184 punten),
Iljo Keisse/Mark Cavendish (172 punten) en de Duitsers Roger Kluge/Theo Reinhardt (121 punten). Op één ronde volgen Yoeri Havik/Jan-Willem
van Schip (178 punten). Kenny en Robbe namen de leiding over van Kluge/Reinhardt op dag drie, donderdag. 

Vrijdag stond de Memorial Patrick Sercu op het programma, een ploegkoers van één uur als hulde aan deze grote kampioen, de Keizer van 't Kuipke,
dit jaar overleden. Patrick Sercu was de grootste baanwielrenner aller tijden en was sinds 1983 wedstrijdleider in Gent. Zoon Christophe Sercu
vervult intussen die rol, naast zijn functie als teammanager van onze ploeg. De Memorial Patrick Sercu zal elk jaar op vrijdag gereden worden en
krijgt een aparte erelijst. De editie 2019 werd op gang geschoten door kleindochter Camille. Kenny en Robbe gingen ervoor maar helaas moest de
strijd op weg naar de finale even geneutraliseerd worden door gemorst bier op de piste. Uiteindelijk wonnen Keisse/Cavendish voor Kenny en Robbe
en De Buyst/Van der Sande.

Foto © Getty Images

 

De Ketele - Ghys pakken eindzege in de slotsprint

18 November 2019 - Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent

Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben in het Kuipke de 79ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent op hun naam geschreven. Kenny
staat daarmee vier keer op de erelijst, voor Robbe is het de eerste zege. Voor aanvang van de slotdag was er ook een warm eerbetoon voor Moreno De
Pauw, die aan het eind van deze pistewinter afscheid neemt van de wielersport.

Kenny en Robbe hebben in de eindstand vijf puntjes meer dan Jaser De Buyst en Tosh Van der Sande. De strijd voor de eindzege ging door tot en met
de laatste sprint. Een ultieme uitval voor een bonusronde van de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt lukte niet en
met de punten kwamen ze te kort. Het verschil tussen De Ketele/Ghys en De Buyst/Van der Sande bedroeg intussen amper één punt voor de laatste
sprint. En die werd gewonnen door Kenny. 

Fabio Van den Bossche, prof bij ons vanaf 1 januari 2020, werd aan de zijde van Marc Hester zevende in de eindstand. Lindsay De Vylder reed met
Wim Stroetinga naar plaats negen. Moreno De Pauw reed hier zijn laatste Gentse zesdaagse uit zijn carrière. Hij startte samen met de Gerben
Thijssen maar door de zware valpartij van die laatste moest er geschoven worden en werd Moreno gekoppeld aan Michele Scartezzini. Intussen gaat
het gelukkig beter met Gerben. En baanrecordhouder Moreno, die scoorde op de slotdag nog eens in zijn specialiteit, de baanronde en de 500 meter.

Zesdaagse Gent
@zesdaagseGent

Thrilling final!!! @deketelekenny and @robbe_ghys bring home 
the final victory in the madison  @JasperDeBuyst 
@Toshvds 2nd #zesdaagsegent #Ghent6Day
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31 people are talking about this

Kenny De Ketele
@deketelekenny

We did it! So happy and grateful. We had to give absolutely 
everything. Thank you everyone who supported us and thank 
you @robbe_ghys instagram.com/p/B4-b7PfnCXn/…
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See Kenny De Ketele's other Tweets

Moreno De Pauw
@depauwmoreno

WOW! Thank you @zesdaagsegent! Thank you colleagues and 
most of all thank you fans! Incredible way to end my career in 
Ghent like this!! I will always remember this day!! 
#zesdaagseGent #sixday #track #cycling… 
instagram.com/p/B4-l9a0HqXw/…
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See Moreno De Pauw's other Tweets


