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Klaar voor trainingstage Calpe 2020

08 January 2020 - Teamnieuws

Het gaat een korte nacht worden voor onze renners en omkadering. Donderdag in de vroege uurtjes vertrekt iedereen die nog
niet in Spanje was richting Gran Hotel Sol y Mar te Calpe voor onze eerste stage 2020. 

 
Ploegleiding en omkadering zullen onze twintig renners opvolgen en begeleiden. Enkel Kenny De Ketele, vanaf donderdag
gekoppeld aan Nils Politt in de zesdaagse van Bremen, zal in het begin van de stage ontbreken. Dinsdag eindigde voor Kenny,
Robbe Ghys en Lindsay De Vylder de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Kenny en Robbe werden er derde, Lindsay elfde.

 
In Calpe starten we donderdag en vrijdag met groepstrainingen. Tegelijk zijn er dan de photoshoots. Nadien zullen de renners
meer specifieke trainingen afwerken. Daarmee zitten we in de laatste rechte lijn richting wegseizoen 2020. Hierbij nog de stand
van onze renners in de UCI ranking bij de aanvang van het nieuwe seizoen, 5 januari 2020.

 

 



Perfect zuiders programma om 2020 te starten

13 January 2020 - Teamnieuws

Onze ploeg Sport Vlaanderen - Baloise heeft voor 2020 een UCI ProTeam licentie, de categorie net onder WorldTour. De
professionele wielerkalender onderging enkele hervormingen en is nu ingedeeld in drie divisies: de WorldTour, de ProSeries en
het Continentale Circuit. 

 
De ProSeries-divisie is nieuw en enkele van die wedstrijden staan in februari op ons programma: de vijfdaagse Ronde van
Valencia en Andalucia, en ééndagskoers Almeria. Daarnaast zijn we er weer bij in Mallorca, Marseille, Bessèges en Murcia, en
voor ons nieuw dit jaar in Turkije de Tour of Antalya. Kortom een schitterend zuiders programma waarbij iedereen aan de slag
kan in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend!

 
De selecties voor die wedstrijden vind je kort ervoor hier terug.

 

(foto © Getty Images)

 

Geslaagde tiendaagse trainingsstage

20 January 2020 - Teamnieuws

Onze traditionele januari stage in het Spaanse Calpe zit erop. Met flink wat vertraging is iedereen zondagavond vanuit Valencia
geland in België. Storm Gloria met regen, sneeuw en wind zorgde voor problemen in Calpe en omstreken, en de luchthaven van
Alicante werd 24 uur gesloten.

 
Alle voorziene trainingen zijn kunnen gebeuren en zaterdag werd er afgesoten met een stevige rit, zes uur in het zadel voor meer
dan 200 kilometers. Een aantal renners trainde vrijdag op het parcours van de koninginnerit van de Ronde van Valencia 2020
tussen Calpe en de Sierra de Bernia. De slotklim daar heeft stroken met stijgingspercentages boven de 20%. De
voorbereidingen op het wielerseizoen 2020 gaan intussen verder, woensdag staat er in België weer een groepstraining gepland.
Binnen 10 dagen beginnen we eraan met de eerste koersdag van de Challenge Ciclista op Mallorca en vier dagen later starten
ze in Zuid-Frankrijk.

 

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/agenda


Een reportageploeg van Focus WTV trok in het spoor van onze ploeg mee naar Calpe. In deze video blikken ze vooruit met een
aantal West-Vlaamse renners.

 

Mooie ereplaatsen voor Sprengers, Capiot en Beullens

02 February 2020 - Challenge Ciclista Mallorca

Vier dagen Mallorca Challenge zitten erop, tien renners konden na wekenlang trainen proeven van nieuwe competitie en
ontdekken hoever ze staan met het oog op 2020. Ze toonden zich en dat resulteerde in mooie resultaten en acties. Er was een
zevende plaats van Thomas Sprengers in de zware Trofeo Serra de Tramuntana vrijdag en zondag in Palma hadden we Amaury
Capiot op plaats vier en Cedric Beullens op plaats zes. 

 
Vijf WorldTour-ploegen gingen van start in de Mallorca Challenge: Lotto-Soudal, Movistar, Trek-Segafredo, Bora-Hansgrohe en
Israël Start-up Nation. Elk van deze koersen is categorie UCI Europe Tour 1.1. Aaron Van Poucke was donderdag onze pion in
de vroege vlucht in de Trofeo Felanitx, Ses Salines, Campos, Porreres. De vluchters werden gegrepen en we kregen de
verwachte massaspurt waarin Amaury een val voor hem niet meer kon ontwijken. Geen uitslag dus, maar gelukkig een val
zonder erg. Een min of meer zelfde scenario kregen we op zondag maar dan zonder de val wat resulteerde in een hele mooie
vierde plaats en daarbij nog plaats zes voor Cedric. Beide sprints werden gewonnen door de jonge Italiaan Matteo Moschetti.
Vrijdag won Emanuel Buchmann de lastige Trofeo Serra de Tramuntana. Veel klimwerk, een pittige finale en een schitterende
zevende plaats hier voor Thomas, die mee was in een groep van 20 die ging voor plaats twee met Valverde vooraan. Zaterdag
won de Spanjaard Marc Soler de Trofeo Pollença - Andratx. Ook hier lastige kost, Emiel Planckaert toonde zich in een groep die
in de tegenreactie ging op twee vluchters. Thomas op plaats achttien was ook hier onze dichtste finisher.

 

Edward Planckaert snelste van peloton voor plaats 5

02 February 2020 - Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1 FRA)

Met de Grand Prix Cycliste la Marseillaise is na Spanje ook het Franse wegseizoen 2020 op gang geschoten. Lindsay De Vylder
toonde zich in de kopgroep van de dag en Edward Planckaert won sterk de spurt van het peloton voor de vijfde plaats. De zege
ging naar Benoît Cosnefroy, hij was de snelste van een groepje van vier.

De kopgroep van de dag was vrijwel meteen na de start een feit. De zes reden snel meer dan vijf minuten voorsprong bijeen.
Lindsay passeerde na 43 kilometer als tweede op de Pas de la Couelle, beter gekend onder de naam Petit Galibier. Over de
volgende klim, de Espigoulier, reed Lindsay in positie drie. Het leverde hem plaats twee op voor de bergprijs. In het peloton
begonnen ze intussen de snelheid op te drijven, we waren 70 kilometer ver en de voorsprong bedroeg nog vier minuten. Richting
route des Crêtes viel de kopgroep uiteen en kwam er reactie uit het peloton. Benoît Cosnefroy roerde zich, raakte met drie man
voorop en haalde het in de sprint. Edward won zeventien seconden later knap de sprint van een peloton van 35 man voor plaats
vijf. Verderop eindigde Kenneth Van Rooy op plaats 13.

 

Wind, waaiers en een muur, en Edward Planckaert knap derde

05 February 2020 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)

Knappe seizoensstart van Edward Planckaert in Zuid-Frankrijk, zondag vijfde in de GP La Marseillaise en nu woensdag derde in
een door de wind en waaiers zeer zware openingsrit van de Ster van Bessèges.

 
De eerste rit van deze 50e editie van de Ster van Bessèges ging over 141 km rond Bellegarde in de buurt van Nimes. Snel na de
start vormde zich een kopgroep van drie met Lindsay De Vylder. Zondag in La Marseillaise was dat ook het scenario meteeen na
de start, maar hier bleef het niet duren. Door de stevige wind brak het peloton uiteen in waaiers en met nog 90 kilometer kregen
we een heel andere situatie. Uiteindelijk vomde zich vooraan een groep van ongeveer 28 renners waaronder naast Edward en
nog Kenneth Van Rooy. 

 
Er volgden heel wat aanvalspogingen en op wat meer dan drie kilometer van de finish ging de jonge Fransman Alexys Brunel

https://www.focus-wtv.be/sport/sport-vlaanderen-baloise-op-stage-calpe


(Groupama-FDJ) ervandoor. In de slotkilometer had hij genoeg voorsprong om voorop te blijven op de korte steile klim, de
winnaar van zondag Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) werd nu tweede en Edward heel knap derde. Donderdag krijgen we
op papier een rit voor de sprinters over 158 kilometer. 

Edward Planckaert (foto © Getty Images)

 

Aanvaller Cedric Beullens pakt bergtrui

05 February 2020 - Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro ESP)

Cedric Beullens reed zich in Spanje in de kijker in de eerste rit van de Ronde van Valencia. Mee in de vroege vlucht met drie
kompanen kwam hij als eerste boven op de enige klim van de dag wat hem de bergtrui opleverde. 

 
De voorsprong van de vier schommelde rond de drie minuten en het peloton behield de controle. Cedric en Julen Irizar
(Fundación-Orbea) bleven het langst voorop en werden op ongeveer 10 kilometer van de finish gegrepen. Dylan Groenewegen
haalde het uiteindelijk in de sprint. Knappe prestatie van Cedric, een mooi vervolg aan zijn zesde plaats van zondag in de Trofeo
Playa de Palma.

 



Cedric Beullens in de bergtrui, naast ritwinnaar en leider Dylan Groenewegen (foto © Getty Images)

 

Ereplaats voor Capiot in rit 3, Deltombe dichtste in eindstand

09 February 2020 - Volta a la Comunitat Valenciana (2.Pro ESP)

De Ronde van Valencia zit erop, Fabio Jakobsen won de slotrit en Tadej Pogačar het eindklassement. Amaury Capiot sprintte
naar de zevende plaats in rit drie. Door een val in de openingsrit kon Thomas Sprengers zich niet tonen in het lastigere werk. 

 
Cedric Beullens reed rit twee in de bollentrui maar een Spanjaard nam de leiding in het bergklassement over. Pogačar won de rit
en werd leider in het algemeen klassement. De dag nadien won Groenewegen opnieuw de massasprint en werd Amaury mooi
zevende. Dan volgde een portie straffe kost in rit vier, de koninginnerit: bijna 4000 hoogtemeters, vier beklimmingen en een
super zware slotklim van 5 kilometer - Sierra de Bernia - op een pas recent geasfalteerd geitenpad. Aan de voet van die slotklim
was Kevin Deltombe nog mee in het eerste peloton, hij finishte op 5'28" van de ritwinnaar, opnieuw Pogačar. Kevin was in rit
twee eveneens onze dichtste finisher en eindigt in het klassement op plaats 34. De aangekondigde massasprint voor de slotrit
kwam er ook en Fabio Jakobsen haalde het nu voor Groenewegen. Amaury werd vijftiende.

 

Edward Planckaert tiende in eindstand

09 February 2020 - Etoile de Bessèges (2.1 FRA)

Edward Planckaert begon als derde in de stand aan het slotweekend van de Ster van Bessèges, maar de koninginnerit en een
tijdrit stonden nog op het programma. Zaterdag zakte Edward terug naar plaats zes en zondag kon hij net een verdiende top tien
plaats in de eindstand veilig stellen! Nog voor het weekend reed Robbe Ghys twee dagen op rij in de vroege vlucht. 

 
Robbe hield er vrijdag bijna een top drie plaats aan over, ze bleven vooraan met drie over en begonnen aan de slotsprint met het
peloton in de nek. Dries De Bondt won, Georg Zimmerman werd tweede en Robbe werd enkele meters voor zijn finish
gepasseerd door de eerste zes van het spurtende peloton. Negende dus, maar toch dikke chapeau voor onze pistier in volle
voorbereiding op WK baanwielrennen. Kenneth Van Rooy werd in die rit dertiende. 

 



Pech was er voor Thimo Willems, onze tweedejaarsprof kwam in die derde rit ten val in een afdaling na 40 kilometer koers en
werd met een sleutelbeenbreuk en veel schaafwonden afgevoerd naar het ziekenhuis van Aisle. In de eerste rit was ook al Jordi
Warlop uitgevallen.

Intussen hadden we in het algemeen klassement drie dagen lang Edward Planckaert op plaats drie. In de koninginnerit van
zaterdag eindigde Eward op plaats 26 en zondag wist hij met twee seconden een verdiende top 10 plaats in de eindstand veilig
te stellen.

 

Deltombe en Capiot in Spanje

17 February 2020 - Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (2.1 ESP) & Clasica de Almeria
(1.Pro ESP)

Kevin Deltombe was afgelopen weekend onze beste vertegenwoordiger in de tweedaagse Ronde van Murcia. En zondag in de
Clasica de Almeria sprintte Amaury Capiot naar plaats zes.

 
In Murcia was Xandro Meurisse vrijdag de snelste in een finish bergop. Daarmee legde hij de basis voor zijn eindzege in deze
ronde. Tien vroege vluchters hadden vrijdag een voorsprong van meer dan een kwartier. Kevin reed de lastige laatste kilometer
vlot vooraan in het peloton en eindigde 14de, net voor Valverde. Zaterdag was Kevin 17de en in de eindstand werd hij 24ste. Een
opsteker toch voor Kevin na een moeilijk 2019 door een sleutelbeenbreuk en de complicaties daarna. Maar het komt goed, in het
tussenseizoen bleek al progressie bij testen en de conditie gaat intussen in stijgende lijn.

 
Zondag reden we met vrijwel dezelfde renners de Clasica de Almeria, een wedstrijd van UCI niveau ProSeries. Het klimwerk zit
hier vooral in het begin, nadien gaat het over een vlak parcours richting finish. Een koers voor de sprinters dus die de volgende
top drie kreeg: Ackermann, Kristoff, Viviani. Amaury Capiot werd mooi zesde en Edward Planckaert haalde net geen top tien.

Rit 2 Murcia, Kevin Deltombe (foto © Getty Images)

 

Puntentrui en 2e plaats in eindstand voor Van Rooy



23 February 2020 - Tour of Antalya (2.1 TUR)

Kenneth Van Rooy en ploegmaats hebben er een schitterende Tour of Antalya op zitten. Kenneth leidde vanaf dag twee het
puntenklassement en telde met enkel nog de slotrit te gaan slechts twee seconden achterstand in het algemeen klassement.
Alles was nog mogelijk maar een val in de slotsprint betekende jammer genoeg het einde van die ambitie. De val bleek achteraf
gelukkig zonder veel erg en de eindzege in het puntenklassement kwam niet in gevaar. In de eindstand is Kenneth tweede na
Max Stedman en in twee ritten finishte hij derde. En niet vergeten, super knap werk van heel onze ploeg daar in Antalya!!

 
De openingsrit donderdag werd in de sprint gewonnen door de Est Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation). De winnaar ging
helemaal op het einde van de sprint nog een beetje op wandel met Kenneth die derde eindigde. Massasprint ook aan het slot
van rit twee, zij het met een sterk uitgedund peloton omwille van storm, hevige regenval, hagelbuien en tegenwind. De winnaars
van dag één ontbraken vooraan, de Italiaan Giovanni Lonardi won voor Gianni Vermeersch. Kenneth werd opnieuw derde,
schoof in het algemeen klassement naar plaats twee en ging aan de leiding in het puntenklassement.

 
In de koninginnerit van zaterdag eindigde Kenneth buiten de top-10 maar hij deed zijn werk in een eerste groep achter enkele
koplopers en wist de schade te beperken tot acht seconden op winnaar Riccardo Zoidl. In de stand en het puntenklassement
behield hij zijn posities. Met nu enkel nog de slotrit te gaan was er nog veel gegadigden voor het klassement en de puntentrui.
Door bonicatieseconden aan de finish was er veel mogelijk en onze mannen gingen zondag voluit voor de eindzege in het
algemeen klassement. In de vlakke slotrit graaide Kenneth onderweg eerst nog een puntje mee bij een tussensprint. Op weg
naar de eindsprint verliep alles perfect, onze ploeg reed verzameld bij Kenneth maar dan was er jammer genoeg die val op een
kleine 200 meter van de finish. 

 
Hoe dan ook, hoe dan ook met deze knappe en bewogen vierdaagse in Antalya zit het zuiderse voorjaar erop, iedereen komt nu
terug naar België voor het openingsweekend met de Omloop en Kuurne.

 

Jammer genoeg valpartij in de slotsprint - Foto: Tour of Antalya
 

http://www.tourofantalya.com/


Eindpodium Tour of Antalya 2020 met Kenneth, winnaar Maximilian Stedman en Alessandro Fancellu (3e) - Foto: Tour of Antalya

 

Zware kost in Andalusië

24 February 2020 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro ESP)

Met de Challenge Mallorca, de Ronde van Valencia, de Clásica de Almería en tot slot de Vuelta Andalucia stonden in de aanloop
naar het Belgische openingsweekend vier mooie Spaanse koersen op ons programma. De laatste werd gisteren afgesloten met
een individuele tijdrit. Andalucia is een rittenwedstrijd voor de klimmers, super zwaar. Edward Planckaert toonde zich met een
zevende plaats in de tweede rit, en in het klassement posteerde Thomas Sprengers zich bij de beste dertig. 

 
Op dag 1 kregen de renners hier al meteen 4000 hoogtemeters op het menu. De Deen Jakob Fuglsang pakte de rit en de
leiderstrui en legde hier al de basis voor zijn latere eindwinst. Thomas eindigde 28ste. Rit twee werd gewonnen door de
Spanjaard Gonzalo Serrano. Op slechts een handvol seconden werd Edward in mooi gezelschap knap zevende. Hij overleefde
in de finale de Puerto de la Parrilla (8,8 kilometer, 3,6%) en bleef vooraan in de laatste 1300 meter aan 7,2% naar de finish. Rit
drie was opnieuw voor Fuglsang en zaterdag haalde Jack Haig het. De tijdrit tenslotte werd gewonnen door Dylan Teuns. 

 
Een hoofdrol was hier niet weggelegd voor onze renners maar als voorbereiding kunnen deze zware kilometers tellen en
iedereen kijkt uit nu naar het vervolg, te beginnen met de Omloop, Kuurne en Le Samyn.

 

http://www.tourofantalya.com/


Edward Planckaert aan het werk in rit 3 (foto © Getty Images)

 

Prima openingsweekend voor de ploeg

02 March 2020 - Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT BEL) en Kuurne-Brussel-Kuurne
(1.Pro BEL)

Alle ingrediënten waren aanwezig zaterdag voor een echte Vlaamse klassieker, wind, regen, vettige kasseien, breuken in het
peloton, waaiers, noem maar op. Temidden al dat worldtour geweld deden onze renners het prima met net top 30 voor Edward
Planckaert. Zondag in Kuurne had Aaron Van Poucke een mooie uitslag binnen bereik indien hij niet opgehouden werd in de
sprint van het peloton voor plaats twee. 

 
Het openingsweekend zit erop, de balans wordt opgemaakt en er wordt al vooruit gekeken naar Le Samyn van dinsdag. De
Omloop het Nieuwsblad verliep prima voor onze ploeg. De positionering was prima, samen en goed vooraan. Edward Planckaert
was top en moest pas afhaken diep in de finale op de Bosberg. In een groep die reed voor plaats 22 kwam hij binnen, goed voor
plaats 29 op 2'20" van de winnaar, Jasper Stuyven. Verderop in de uitslag hadden we Jordi Warlop en Amaury Capiot. Kevin
Deltombe, in laatste instantie opgetrommeld om de zieke Kenneth Van Rooy te vervangen, zat op de helling voor de Muur nog in
een groep daarachter maar die renners zijn niet meer doorgegaan tot de finish. Thomas Sprengers kende een wat mindere dag
en Gilles De Wilde voelde zich 's ochtends al wat ziek, zij reden net als Cedric Beullens niet uit. Cedric zat goed in de koers maar
reed lek op de Paddenstraat en kwam daardoor ten val. Hij kwetste de enkel maar is al weer in orde om te starten in Le Samyn
dinsdag. 

 
Kuurne - Brussel - Kuurne was wat flauwer, aldus sportdirecteur Walter Planckaert. Enkel Aaron Van Poucke was mee in het
eerste peloton, 60 man sterk, dat spurtte voor de tweede plaats. Aaron zat in het spoor van Tim Merlier maar die werd uit de
klikpedaal gekwakt en daarmee was de sprint van Aaron ook voorbij. Aaron eindigde op plaats 28.

 
Drie reeksen foto's Omloop het Nieuwsblad.

 

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/album


Edward Planckaert op de Rekelberg, Brakel (foto © Stijn Audooren / Linearecta.be)

 

Le Samyn, stage in Altea, en update over de geblesseerde renners

04 March 2020 - Le Samyn (1.1 BEL)

Edward Planckaert was dinsdag onze dichtste finisher in Le Samyn. Intussen is een delegatie met tien renners naar het Spaanse
Altea vertrokken voor een trainingsstage en werken de renners die met blessures kampen aan hun terugkeer.

 
Een groep van tien spurtte in Le Samyn voor de zege. De kasseistroken en hellingen in de plaatselijke omloop rond Dour en
weersomstandigheden zoals in het openingsweekend zorgden voor opnieuw een boeiende voorjaarswedstrijd. Onze ploeg had
drie man in het eerste peloton dat volgde na de kopgroep. Edward Planckaert werd 23e op 39 seconden van de winnaar, de
Fransman Hugo Hofstetter. Cedric Beullens eindigde op plaats 34, Amaury Capiot op plaats 37. 

 
Tot 14 maart hebben we nu enkel de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré op de agenda staan. Onze ploeg scoorde dit jaar intussen
meer dan 450 UCI punten, en dat is een stuk beter dan enkele voorgaande jaren. Een delegatie met onder meer sportdirecteur
Hans De Clercq en tien renners vertrok woensdagochtend naar het Spaanse Altea voor een trainingsstage van een week, als
voorbereiding op het vervolg. Net voor de Ronde van Drenthe keren ze terug. Julian Mertens is één van die tien. Julian had
trainingsachterstand opgelopen door een knieblessure maar is aan de beterhand en zou mogelijk eind van de maand in
competitie kunnen komen. Thimo Willems, die in Mallorca een sleutelbeenbreuk opliep, traint intussen al stevig door, tot meer
dan vijf uur per dag. Hij is niet in Altea maar kan misschien in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré al starten. 

 
Wanneer Sander De Pestel en Minlan Menten zullen koersen kunnen we helaas nog niet zeggen. Sander heeft een scheur in de
hamstring en traint licht. Milan heeft een scheur aan de aanhechtingspees van de hamstring naar het bot en bouwt op met
aquajogging. Voor alle geblesseerden duimen we uiteraard voor een spoedig herstel.

 

https://www.linearecta.be/


Edward Planckaert (foto © Getty Images)

 

Hou je gezond, blijf sporten

30 March 2020 - Teamnieuws

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn verregaande maatregelen van kracht die een belangrijke impact
hebben op het dagelijkse leven van iedereen. Onder meer alle wielerwedstrijden zijn momenteel verboden. Jammer maar super
belangrijk, welzijn en gezondheid gaan voor.

 
Dat betekent niet dat mensen niet meer kunnen bewegen of sporten. Onder het motto "blijf sporten" roepen Sport Vlaanderen,
wetenschappers en sportartsen op om zeker te blijven sporten.

 

https://overheid.vlaanderen.be/hou-je-gezond-blijf-sporten


 

Virtual Baloise Belgium Tour met Robbe Ghys

07 June 2020 - Virtual Baloise Belgiumtour

De organisatoren van de Baloise Belgium Tour pakken dit jaar uit met een alternatief format, een Virtual Baloise Belgiumtour. 12
profrenners (8 mannen en 4 vrouwen) zullen van 10 tot 14 juni een team van wielertoeristen aanvoeren en daar kun jij bij zijn.

 
Al wie graag fietst, kan zich inschrijven en belandt automatisch bij een van de kopmannen of -vrouwen in de ploeg. Iedereen legt
individueel zijn of haar kilometers af. Al die kilometers samen vormen het totaal van de ploeg en zo wint elke dag de ploeg met
de meeste kilometers de ‘rit’, na 5 dagen kennen we de eindwinnaar. 

 
Altijd al eens willen meesterknechten? Zet Robbe uit de wind, voor alle info sprint naar virtualbaloisebelgiumtour.be, en schrijf je
meteen gratis in. Net zoals in de echte Baloise Belgium Tour wordt deze wedstrijd omkaderd door professionele verslaggeving.
En aan de meet wachten er prijzen!

 

https://overheid.vlaanderen.be/hou-je-gezond-blijf-sporten
https://virtualbaloisebelgiumtour.be/


 

Groepstraining, stages en eerste competities na lockdown

27 June 2020 - Teamnieuws

Een periode van wekenlang individueel of in kleine groepjes trainen zit erop, vanaf woensdag 1 juli staan er een groepstraining
en enkele ministages op de agenda. Onze renners kijken ernaar uit en staan te popelen om te koersen. Op vijf juli wordt de
Grote Prijs Vermarcsport onze eerste competitie sinds de lockdown. Waar we starten in augustus kunnen we ook al meegeven,
onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus uiteraard.

 
Op 1 juli houden we onze eerste samenkomst aan de Blaarmeersen, de wielerpiste te Gent. Dat is het eerste moment waarop
renners en omkadering mekaar na lange tijd weer terugzien en we zullen een stevige groepstraining afwerken. Vier dagen later
is er in Rotselaar dan de Grote Prijs Vermarcsport, onze eerste competitie sinds de lockdown. We zullen er zijn met Amaury
Capiot, Gilles De Wilde, Milan Menten, Thomas Sprengers, Fabio Van Den Bossche, Kenneth Van Rooy, Sasha Weemaes en
Thimo Willems. Nadien (8 tot 10 juli, 15 tot 17 juli en 22 tot 24 juli) volgen er ministages vanuit Kortrijk, Maastricht en
Oudenaarde.

 
Op 20 juli is er een ploegentijdrit op het Circuit van Zolder en op 1 augustus zullen al onze renners de Heistse Pijl rijden. Daarna
volgen de eerste rittenwedstrijden, het volledige programma voor juli en augustus vind je hier.

 

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/agenda


Foto © Getty Images

 

Kenneth Van Rooy vijftiende in Grote Prijs Vermarcsport

06 July 2020 - Grote Prijs Vermarcsport - Rotselaar/Wezemael (BEL)

Zondag vijf juli, dag waar velen naar uitkeken, de eerste competitie voor acht van onze renners sinds de coronalockdown. De
overwinning in de Grote Prijs Vermarcsport ging naar de Fransman Florian Sénéchal. Thuisrijder Kenneth Van Rooy was op
plaas vijftien onze dichtste finisher.

 
De Grote Prijs Vermarcsport is een nationale elitewedstrijd en werd georganiseerd door onze wielerkledij sponsor Vermarcsport,
in samenwerking met KBWB en GOLAZO. De wedstrijg werd gereden in Rotselaar over 160 kilometers en kreeg aan de start
renners uit UCI World Teams, UCI Pro continentale Teams, Continentale teams, belofte teams en individuele renners. 

 
Vandaag zondag vijf juli was het zover, de eerste competitie sinds de coronalockdown voor acht van onze renners. Met nog een
50-tal kilometer te gaan werd duidelijk dat een groep van 18 renners uit de greep van het peloton zou blijven. De groep viel in de
finale nog uiteen en Kenneth werd vijftiende op 46 seconden van winnaar Sénéchal.

 
Foto's van deze wedstrijd vind je hier.

 

Herstart wielerseizoen 2020 voor Sport Vlaanderen - Baloise: Czech
Tour en Tour de l’Ain

05 August 2020 - Czech Tour (2.1 CZE) en Tour de l’Ain (2.1 FRA)

Het is zover, we kunnen weer koersen. Na wekenlang individueel of in kleine groepjes trainen volgden in juli een goede test in de
GP Vermarcsport en drie korte stages en België en Nederland. Vanaf donderdag en vrijdag staan de eerste UCI wedstrijden op
het programma, en dat zijn meteen twee stevige rittenkoersen. En of onze renners ernaar uitkijken.

 

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/album/foto/photos-grote-prijs-vermarcsport-rotselaar-wezemael-2020/gettyimages-1254406925-web


Czech Tour

De Czech Tour start donderdag met een ploegentijdrit over 18,1 kilometer. Onze renners daar zijn Cedric Beullens, Amaury
Capiot, Milan Menten, Fabio Van den Bossche, Kenneth Van Rooy, Jordi Warlop en Thimo Willems. Woensdag werd het
parcours van de ploegentijdrit al eens verkend. Vrijdag en in het weekend krijgen de renners nog ritten voorgeschoteld over
respectievelijk 193, 209 en 179 kilometers. Op zaterdag en zondag komt zit daar behoorlijk wat klimwerk bij. 

Tour de l'Ain

De driedaagse rittenkoers Tour de l'Ain start vrijdag. Dit is net als de Czech Tour een wedstrijd van UCI Europe categorie 1 maar
de editie 2020 wordt toch wel een speciale. Omwille van het vele klimwerk, waaronder op de slotdag een rit uit de Ronde van
Frankrijk later dit jaar, was de vraag voor deelname vanuit de Worldtourploegen nooit zo groot. Met 12 zijn ze, en bij de overige
12 ploegen zit nog de top van de ProTeams. Onze renners krijgen zo de kans om te koersen tegen Tour kleppers als Bernal,
Thomas, Froome, Quintana, Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Gesink, Aru, Porte, Mollema en Martin. De eerste rit gaat over 140
kilometer met in de eerste helft vier heuvels. De tweede rit wordt al een stuk lastiger en de slotrit gaat over twee cols om daarna
te eindigen op de Grand Colombier. Voor ons treden op Lindsay De Vylder, Gilles De Wilde, Kevin Deltombe, Edward Planckaert,
Thomas Sprengers en Aaron Van Poucke. Een goede leerschool, zo stelde Walter Planckaert vooraf, zien waar onze renners
uitkomen. Gilles en Aaron hebben in juli een hoogtestage afgewerkt in de Alpen. En in de eerste rit is Edward het speerpunt van
de selectie, top tien moet kunnen.

Foto © Stijn Audooren / Linearecta.be

 

Collectief sterk en klaar voor het vervolg

13 August 2020 - Tour de L’Ain (2.1 FRA) en Czech Tour (2.1 CZE)

Onze renners toonden zich collectief sterk en competitief in de Czech Tour en de Tour de l'Ain. Met die prestaties is het uitkijken
naar hun prestaties zaterdag op de gravelwegen in Dwars door het Hageland en vanaf zondag in vier dagen Tour de Wallonie.
Beide wedstrijden brengen een sterk deelnemersveld aan de start.

 
De Czech Tour startte met een ploegentijdrit over 18,1 lastige kilometers. Sport Vlaanderen - Baloise eindigde op plaats 10 van
21, net geen minuut na de winnaars van Mitchelton-Scott, in een gemiddelde van 52,212km/uur. Amaury Capiot werd vrijdag 7e
in de massasprint. We hadden 4 man in de top 15. Zaterdag was Thimo Willems mee in de vroege vlucht en onderweg
sprokkelde hij aardig wat punten voor de bergprijs, goed voor de tweede plaats in de eindstand van dat nevenklassement. Thimo
werd ingelopen maar reed lange tijd solo voorop. In de lastige finale pakten Kenneth Van Rooy (4e) en Amaury Capiot (5e) top
10. In de slotrit trok Cedric Beullens mee met een vroege vlucht. En in de finale hadden we vooraan een kopgroep van 25 met
onze youngster Fabio Van Den Bossche, Kenneth Van Rooy, Jordi Warlop en Milan Menten. Fabio werd hier knap tiende en
werd onze eerste renner in de eindstand, 17e op 1'17" van de eindwinnaar, Damien Howson. De ploeg werd knap derde in het
ploegenklassement en Fabio was vierde in het jongerenklassement. 

 
Een heel ander verhaal schreven we in de Tour de l'Ain, een driedaagse voor de klimmers, met op de slotdag een rit uit de
Ronde van Frankrijk later dit jaar, en met daarom Tour kleppers uit 12 worldtour ploegen aan de start. Maar in de eerste rit, nog
niet met de categorie 1 beklimmingen, deden onze renners het prima. De lastige finale ging over een helling van 800 meter aan
7% op 3 kilometer van het einde. Het peloton ging op een lint ging met een aantal van onze renners zeer goed vooraan. Pas



dicht aan de finish, toen Tom Dumoulin stevig doortrok, moesten Edward Planckaert en Aaron Van Poucke passen, toch goed
voor een mooie 12e (Edward) en 19e (Aaron) plaats in dezelfde tijd als de winnaar. Verderop eindigden Kevin Deltombe en
Thomas Sprengers eveneens in dezelfde tijd. In de twee bergritten nadien was Thomas onze dichtste finisher.

Foto © Getty Images

 

Vroege aanvaller De Wilde met Warlop in de finale

18 August 2020 - Dwars door het Hageland (1.Pro BEL)

Het recept van Dwars door het Hageland, de eerste Belgische UCI-koers sinds de corona-pauze, is gekend intussen: gravel, kort
maar nijdige hellingen, kasseien en bij droog weer stof, heel veel stof. Onze ploeg reed collectief sterk en attent vooraan, Gilles
De Wilde zat heel de dag in de spits, verderop samen met Jordi Warlop die onze dichtste finisher werd. 

 
Gilles trok mee in de vroege kopgroep van 6 renners. Veel voorsprong kregen die niet, en op wat minder dan 70 kilometer van de
finish werden vier van de vluchters gegrepen. Gilles bleef samen met Stijn Daemen vooraan over en kreeg het gezelschap van
een 15-tal nieuwe renners, waaronder Jordi. Die groep bleef richting finale samen in de achtervolging op het duo Jonas Rickaert
en Nils Eeckhof. Op de citadel in Diest was Rickaert de snelste, dik verdiende zege voor één van onze doorstromers. Jordi reed
een sterke wedstrijd en eindigde 16e, en Gilles werd heel knap 20e. Sander De Pestel werd 26e, Cédric Beullens, in de finale
gehinderd door een val voor zich, 30e en Fabio Van Den Bossche na nog een val in de finale 49e.

 
Meer foto's. 

 

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/album/foto/photos-dwars-door-het-hageland-2020/gettyimages-1266449889


Gilles De Wilde (foto © Getty Images)

 

Chique derde plaats in de eindstand voor Amaury Capiot

19 August 2020 - VOO - Tour de Wallonie (2.Pro BEL)

De Tour de Wallonie 2020 zit erop, we kregen vier dagen stelselmatig opgebouwde spanning met aan het slot een fantastische
derde plaats voor Amaury Capiot in de eindstand! Dikke chapeau aan Amaury en heel de ploeg! In de slotrit, koninginnerit, hield
Amaury stand tussen kleppers als Gilbert, Van Avermaet, Naesen, Trentin, Stybar, Vliegen en Démare en werd hij knap zesde. 

 
Ik zal er alles aan doen om het er goed vanaf te brengen, stelde Amaury nog kort voor de start van die rit die hij aanving als
tweede in de stand. Maar hij heeft ervoor gestreden, en met de bonificatieseconde in rit twee, de terecht kwijtgescholden tijdstraf
na diezelfde rit, en één seconde boni in het begin van de slotrit komt hij uit op op het podium als derde op 25 seconden van
eindwinnaar Démare. In het ploegenklassement eindigt Sport Vlaanderen - Baloise op plaats vier van 22, waaronder 7 Worldtour
ploegen. Daarmee kunnen we terugblikken op een super geslaagde vierdaagse. 

 
Al in rit één toonden onze renners zich, Caleb Ewan won en Edward Planckaert reed een tijdje in de aanval en stak de prix de la
combativité oftewel strijdlust op zak. In rit twee op weg naar Waver passeerde het peloton met nog 10 kilometer te gaan op de
Herstraat in Overijse, een kasseihelling uit de finale van de Brabantse Pijl. Met Philippe Gilbert op kop ging het hard, enkel Loic
Vliegen, Zdenek Stybar en Amaury hielden stand. Een mooie actie, de vier bleven voorop tot ongeveer 6 kilometer van de finish,
Team CCC dichtte de kloof en Amaury scoorde een bonificatieseconde. Arnaud Démare won de sprint en Edward Planckaert
werd tiende terwijl Gilbert en Stybar een tijdstraf kregen voor hun demarrage op de stoep van de Hertstraat. Amaury kreeg die
straf eerst ook maar dat werd later gelukkig en terecht gecorrigeerd, hij reed op geen enkel moment op de stoep. 

 
In Visé won Sam Bennett rit drie. Amaury werd knap vijfde en schoof in de stand op naar plaats twee, en onze andere Limburger,
Milan Menten, toonde zich op terrein dat hij door en door kent door op weg naar de finale een 25-tal kilometer in de spits te
rijden. En dan volgde dus een zeer sterke zesde plaats in Erezée, waar Démare Gilbert en Van Avermaet vloerde en
eindwinnaar werd. Iedereen verwachtte dat het het algemeen klassement nog grondig zou wijzigen na deze rit, super lastig met
op 9 kilometer van het einde nog de Côte de Beffe en een oplopende finish. Maar net als Démare hield Amaury stand en zorgde
hij voor een chique slot.

 



Amaury Capiot in rit 2 Tour de Wallonie 2020 (foto © Getty Images)

 

Druivenkoers, Brussels Cycling Classic en Hongarije: vooruitblik en
selecties

27 August 2020 - Teamnieuws

Dit weekend weer volop koers voor onze renners, en dat is welkom na negen koersloze dagen. We zijn erbij in België met de
Druivenkoers Overijse en de Brussels Cycling Classic, en in Hongarije voor hun vijfdaagse nationale ronde. Zeventien van onze
renners komen in actie.

 
In de Tour de Hongrie wacht de renners vanaf zaterdag vijf ritten in lijn. De openingsrit en vooral de slotrit zijn lastig, de ronde
eindigt met een bijna 18 kilometer lange klim. Bij de deelnemers 5 UCI World Teams, 8 UCI Pro Teams, 6 UCI Continental Teams
en een nationale ploeg voor Hongarije. Tussen al het Tour de France nieuws door komt er dagelijks een samenvatting op
Eurosport 1.

 
Op zaterdag is er de Druivenkoers, een wedstrijd over 192 kilometer met start en finish in Overijse. De wedstrijd speelt zich af in
de regio Overijse, de golvende Druivenstreek ten zuiden van Brussel. De finale bestaat uit 5 slotronden die grotendeels over
grondgebied Overijse lopen. In elke ronde zijn de beklimmingen van Schavei, Ijskelderlaan, Smeysberg (Huldenberg) en de
Bollestraat opgenomen. Met in totaal 34 hellingen beschikt het parcours over alle facetten om er een mooie en zware wedstrijd
van te maken. De Druivenkoers kan op een mooi deelnemersveld rekenen met 6 UCI World Teams, 10 UCI Pro Teams en 4 UCI
Continental Teams. De Druivenkoers kan bekeken worden op sporza.be livestream en er is een samenvatting zondag op TV één.

Zondag volgt dan de Brussels Cycling Classic, de opvolger van Parijs-Brussel, een historische najaarsklassieker. Het parcours
ziet er veelbelovend uit met de start aan het Jubelpark en de aankomst aan het Atomium en met enkele kuitenbijters rond
Brussel. Hier komen aan de start 8 UCI World Teams, 10 UCI Pro Teams en 2 UCI Continental Teams. De Druivenkoers kan
eveneens bekeken worden op sporza.be livestream en op TV.

 

https://www.sportvlaanderen-baloise.be/agenda


Foto © Stijn Audooren / linearecta.be

 

Ereplaatsen voor Capiot

01 September 2020 - Druivenkoers Overijse (1.1 BEL) en Brussels Cycling Classic (1.Pro
BEL)

Amaury Capiot zorgde afgelopen weekend voor de ereplaatsen in de Druivenkoers te Overijse en de Brussels Cycling Classic.
Dat was ook het doel en de ploeg moest er vooral zaterdag hard voor werken. Zondag hadden we Cedric Beullens mee in de
kopgroep van de dag, ze waren met zes en reden 178 van de 203 kilometers voorop.

 
Op weg naar de finale in de Druivenkoers konden een 5-tal renners aansluiten bij de kopgroep van zeven die al vroeg in de
wedstrijd vorm kreeg. Er waren op dat moment nog drie van de 5 slotronden te gaan, met in elke ronde de beklimmingen van de
Schavei, Smeysberg (Huldenberg) en de Bollestraat. Onze ploeg had niemand mee vooraan en moest aan het werk in het
peloton, samen met de mannen van UAE-Emirates die voor Jasper Philipsen reden. Florian Sénéchal en Dries De Bondt bleven
voorop, alle andere renners werden nog voor de laatste beklimming van de Schavei gegrepen. Sénéchal won voor De Bondt en
Mathieu van der Poel won de sprint voor plaat drie. Amaury eindigde op plaats zeven. 

 
In de Brussels Cycling Classic kregen we snel na de start de vlucht van de dag met Cedric Beullens erbij. Met nog 20 kilometer
te gaan werd Cedric weer ingelopen door het peloton. Eén mannetje van de kopgroep bleef nog langer vooraan. Sprinten dus in
Brussel, Tim Merlier haalde het voor Davide Ballerini en Nacer Bouhanni en Amaury werd negende.

 

Ultra jonge ploeg smijt zich in Hongarije

03 September 2020 - Tour de Hongrie (2.1 HUN)

Met een zeer jonge ploeg zijn we van start gegaan in de Ronde van Hongarije, vier van de zes renners zijn neoprofs en onze
oudste deelnemer is nog geen 24. Het werd een week met gemengde gevoelens: mooie uitslagen, inzet en strijd maar helaas
ook heel wat valpartijen. 

 



Aan het einde van rit 1 was al zover voor Emiel Planckaert, hij raakte gesandwiched in een flauwe chicane op wat meer dan 200
meter van de finish, gelukkig een val zonder veel erg. In rit 2 raakte Fabio Van Den Bossche betrokken in een massale val op
iets minder dan 1 kilometer van de finish en dat was minder onschuldig. Fabio moest naar het ziekenhuis omdat er gevreesd
werd voor een pols en elleboogbreuk. Dat bleek gelukkig niet te zijn, hij kon starten in rit 3. Ritten 2 en 3 waren voor de spurters
en met respectievelijk Gilles De Wilde en Emiel Planckaert hadden we telkens een mannetje mee in de vroege vlucht. Door
bonificatieseconden in de tussenspurten schoven ze beide mooi op in de top 10 van het voorlopige klassement. Sasha
Weemaes haalde 2 keer net geen top 10, in rit 3 zat hij wat te vroeg helemaal vooraan. Maar in de sprint van de vierde rit pakte
Sasha mooi de vierde paats, na weer knap voorbereidend werk van de andere youngsters.

Bleef nog over de slotrit, koninginnerit met heel wat klimwerk. De aanloop verliep goed maar met nog ongeveer 18 kilometer te
gaan was er helaas nog een valpartij en onze renners lagen er allemaal bij. Julian Mertens werd toch nog knap 20e, en iedereen
bereikte de finish, maar zonder die val zat er meer in voor bijvoorlbeeld Julian Mertens, die daarmee ook 20e werd in de
eindstand. De Spanjaard Jon Aberasturi won de openingsrit, de Italiaan Jakub Mareczko won de drie volgende ritten en zijn
landgenoot Attila Valter won de koninginnerit en het eindklassement.

 

Achtste plaats voor Jordi Warlop

07 September 2020 - Tour du Doubs (1.1 FRA)

In de schaduw van de Tour werd er zondag in Frankrijk ook gekoerst op "Europe Tour" niveau 1.1. De wedstrijd werd solo
gewonnen door Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) en Jordi Warlop werd er achtste. Amaury Capiot reed een tijdje in de aanval.

De wedstrijd ging over 200 kilometer met iets meer dan 3000 hoogtemeters. Aanvalspogingen in het eerste uur van de wedstrijd
kenden geen succes, het gemiddelde lag op 46,1. Uiteindelijk raakten 2 renners weg en met nog 107 kilometer te gaan hadden
ze meer dan zes minuten voorsprong. Het peloton kwam daarop snel weer dichter en waar de voorsprong nog 3'45" bedroeg trok
Amaury in de achtervolging. er kwam geen steun, Amaury deed er snel nog een minuut af maar werd dan weer gegrepen door
het peloton. Verderop kon vier man aansluiten bij het duo en de groep van zes bleef voorop tot 20 kilometer voor de finish. In de
finale, op de laatste helling van de dag, raakte Loic Vliegen alleen voorop, gevolgd door een trio. Een eerste peloton met Jordi
Warlop, Edward Planckaert, Thomas Sprengers en Kenneth Deltombe. Jordi spurtte naar plaats 8.

 

Jordi Warlop (foto: © Getty Images)

 



Sasha Weemaes wint massasprint in Heist-Op-Den-Berg

12 September 2020 - Heylen Vastgoed Heistse Pijl (BEL)

Sasha Weemaes heeft de Heylen Vastgoed Heistse Pijl gewonnen, hij was de sterkste in de massasprint. Een grote kopgroep
zonder renners van onze ploeg had in de finale bijna 1 minuut voorsprong, onze ploeg moest op volle kracht achtervolgen en pas
kort voor de finish werden alle vluchters gegrepen en Sasha maakte het af!! 

 
Zaterdag 12 september, het was de derde datum die geprikt werd voor de organisatie van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl 2020.
De wedstrijd was door Corona regels al eens verschoven van 6 juni naar 1 augustus en kon dan opnieuw niet doorgaan
vanwege de strengere coronamaatregelen in de provincie Antwerpen. De wedstrijd kreeg toch een mooi en sterk deelnemersveld
aan de start en we zagen een mooie finale. 

 
Met ongeveer een 45-tal kilometer te gaan reed een kopgroep van 9 met daarbij Thomas Sprengers voorop maar een 14-tal
renners kon oversteken vanuit het peloton. Een kopgroep van 23 kregen we zo, naast Thomas zat Robbe Ghys nog vooraan. De
vlucht ging niet door en we kregen snel een nieuwe grote kopgroep maar nu was niemand van Sport Vlaanderen - Baloise mee
en de voorsprong steeg snel richting de minuut. Onze mannen moesten aan het werk, alles geven in de achtervolging, en kregen
in de slotkilometers hulp van de ploegen Roubaix-Lille Metropole en Alpecin-Fenix. Kort voor het ingaan van de laatste kilometer
werden de vluchters gegrepen. Met uitzondering van Jelle Wallays dan toch, maar ook hij bleef niet voorop. 

 
Sasha, goed gerodeerd na de Ronde van Hongarije vorige week, zat perfect gepositioneerd en maakte het af!! Knap werk van
hem en heel de ploeg.

 



 

Droge kasseien, gravel en stof

15 September 2020 - Antwerp Port Epic / Sels Trophy (1.1 BEL)

Dik 65 kilometer over droge kasseien en gravel, stof vreten, de Antwerp Port Epic werd een zware afvallingswedstrijd. De
overwinning ging naar Gianni Vermeersch in een sprint met drie. Onze ploeg deed het collectief prima en Amaury Capiot werd
uiteindelijk zevende.

 
De Antwerp Port Epic is een UCI 1.1 wedstrijd en manche van de Bingoal Cycling Cup over 190 kilometer rond het havengebied
van Antwerpen. In een wedstrijd als deze is het kwestie van goed vooraan te zitten in het peloton, en dat deden onze renners.
Misschien zelfs wat te veel, liet Edward Planckaert achteraf horen, op meerdere stroken voerden ze de forcing. Amaury werd
uiteindelijk zevende op 50 seconden van de winnaar, Edward eindigde in een groepje wat verderop, op plaats 18 en Gilles De
Wilde eindigde op plaats 34.

 

heylenvastgoed_heistsepijl
Heist-op-den-Berg

Profiel bekijken

Meer bekijken op Instagram

33 vind-ik-leuks
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Another young talent to win the @heylenvastgoed_heistsepijl. Congrats
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Edward Planckaert (foto © Jan Mees)

 

Drie dagen op rij top 10 voor Capiot en Warlop

20 September 2020 - Skoda-Tour de Luxembourg (2.Pro LUX)

De Italiaan Diego Ulissi heeft de Skoda-Tour de Luxembourg gewonnen. Amaury Capiot en Jordi Warlop waren drie dagen op
goed voor top tien, daarbij een tweede plaats voor Amaury in de eerste rit. Jordi was op plaats 21 onze dichtste renner in het
eindklassement. 

 
Ulissi was ook de winnaar van de openingsrit, hij en de Roemeen Grosu reden voor het sprintende peloton uit. Daar was Amaury
de snelste, hij kon Grosu nog remonteren en werd zo knap tweede. Jordi eindigde op plaats tien. De tweede rit werd gewonnen
door Arnaud Démare. Jordi werd vierde en Amaury kwam als vijfde op een gedeelde eerste plaats terecht in het
puntenklassement. Rit drie werd gewonnen door John Degenkolb. Amaury werd zevende en Jordi achtste. De laatste twee ritten
werden respectievelijk gewonnen door Ulissie en Kron.

 



Amaury Capiot tweede in de openingsrit van de Skoda-Tour de Luxembourg

 

Weemaes vijfde, Menten tiende

21 September 2020 - Gooikse Pijl (1.1 BEL)

Danny van Poppel heeft de Gooikse Pijl gewonnen in een massasprint. Sasha Weemaes werd knap vijfde en Milan Menten, kort
voordien nog in de aanval, tiende. Thimo Willems was mee in een vroege vlucht. 

 
Vijf renners kleurden de vroege vlucht, tot 3 minuten liepen ze uit. Op weg naar de finale werden alle vluchters ingelopen en
kregen we een nieuwe ontsnapping met daarbij Milan Menten. Mee vooraan zaten Philippe Gilbert en Bert Van Lerberghe, zij
werden diep in de slotkilometer nog gegrepen door het spurtende peloton.

 



Sasha Weeamaes in de Gooikse Pijl (foto © Getty Sport)

 

Net buiten de top 10 voor Van Poucke en De Vylder

22 September 2020 - BK Individuele Wegrit - Halle-Anzegem

Dries De Bondt kroonde zich in Anzegem tot Belgisch kampioen op de weg, hij raakte in de finale alleen voorop en won solo. Iljo
Keisse en Pieter Serry pakten zes seconden later de overige podiumplaatsen. Zij waren de beste drie van een sterke kopgroep
van 20 die vroeg in de wedstrijd voorop raakte. Voor onze ploeg waren Aaron Van Poucke en Lindsay De Vylder mee, beide
reden een prima koers en ze eindigden respectievelijk op plaatsen elf en veertien.

 
Het BK 2020 ging over net geen 236 kilometer met start op de markt in het Vlaams-Brabantse Halle, na 30 kiloemter een
passage over de Muur van Geraardsbergen, en met aankomst in Anzegem na 7 lokale ronden van 18,8 kilometer. In die
plaatselijke ronde de niet zo zware helling "de Schernaai" en de Tiegemberg, oftewel "Vossenhol". Na de eerste
schermutselingen vormde zich een kopgroep van drie met daarbij Robbe Ghys. Zij kregen na de Muur het gezelschap van Louis
Vervaeke en Tim Declercq maar na 80 kilometer koers werden ze gegrepen door het peloton. 

 
Verderop vormde zich dan een kopgroep van 20 met Aaron en Lindsay erbij. Met onder meer Edward Theuns, Jelle Wallays,
Tosh Van Der Sande, Dries De Bondt, Iljo Keisse, Pieter Serry, Jan Bakelants, Nathan Van Hooydonck, Xandro Meurisse en Otto
Vergaerde erbij was dit een sterke kopgroep met vertegenwoordigers uit alle belangrijke ploegen. Bij Lotto Soudal vertrouwden
ze het niet en begonnen ze te achtervolgen maar de vluchters hadden dan al meer dan vier minuten voorsprong en wat velen al
begonnen te vermoeden kwam uit, de winnaar zat vooraan. Een scenario waar je altijd rekening mee moet houden in een Bk, dit.
Pech in het peloton overigens voor Gilles De Wilde, een valpartij haalde hem uit koers.

 
Uiteraard kregen we heel wat demarrages in de finale, en Aaron en Lindsay gingen regelmatig mee in de actie. Uiteindelijk
raakten Serry en De Bondt voorop maar Serry kwam ten val in een bocht en De Bondt was alleen weg.

 



Lindsay De Vylder (foto © Getty Images)

 

Persbericht: Baloise Insurance verlengt sponsorcontract met
wielerploeg Sport Vlaanderen - Baloise

23 September 2020 - Teamnieuws

Verzekeraar Baloise Insurance heeft haar partnership met het UCI ProTeam Sport Vlaanderen - Baloise met minstens 2
jaar verlengd tot eind 2022. Voor Sport Vlaanderen - Baloise is het een opsteker dat het ook in deze onzekere tijden kan
blijven rekenen op deze stabiele langetermijnpartner.

 
Baloise Insurance is nu al 12 jaar vaste sponsor van het team van manager Christophe Sercu. Daarmee bevestigt de
verzekeraar haar reputatie als veilige en stabiele langetermijnpartner in het wielrennen. Naast sponsor van de wielerploeg is de
verzekeraar ook hoofdpartner van de Baloise Belgium Tour, de Telenet Baloise Lions, de Baloise Ladies Tour en vaste partner
van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent.

 
Veilige sponsorpartner in de wielersport

 
Ondanks de onzekere tijden die de coronacrisis met zich meebrengt, bevestigt Baloise Insurance met de contractverlenging haar
vertrouwen in het wielerteam van Sport Vlaanderen - Baloise en zijn leiding.

 
Bart Walraet, Directeur Corporate Marketing & Communicatie Baloise Insurance: “Baloise Insurance hecht als vooruitstrevende
werkgever veel belang aan de ontwikkeling van jong talent en dat trekken we consequent door in onze sponsoringspolitiek. Wij
blijven de missie van Sport Vlaanderen - Baloise steunen om jonge talentvolle renners de kans te geven om in een veilige
professionele omkadering ervaring op te doen. En met succes, want ondertussen zijn ze talrijk, de renners die dankzij de
begeleiding van het team van Christophe Sercu, doorgegroeid zijn naar World Tour-teams en daar het mooie weer maken. Daar
zijn we bijzonder fier op.” 

 



Foto © Getty Images

 

Bewogen weekend bij Sport Vlaanderen - Baloise

28 September 2020 - Teamnieuws - Paris-Chauny (1.1 FRA) - Piste GP Favorit Brno (clas
1)

Door een ongeval met vluchtmisdrijf zaterdagnamiddag komt er helaas een einde aan het wegseizoen 2020 voor Edward
Planckaert. Onze vierdejaars prof onderging meteen een operatie aan de pezen van de rechtervoet. Intussen werd er gekoerst
op de weg in Paris - Chauny en op de piste in het het Tsjechische Brno. 

 
Edward was zaterdagnamiddag aan het trainen op het parcours van Gent-Wevelgem toen hij werd aangereden. De bestuurder
pleegde vluchtmisdrijf maar werd vrij snel gevonden. Edward werd gehospitaliseerd en onderging een onderging meteen een
operatie aan de pezen van de rechtervoet. Voor de Binck Bank Tour die dinsdag van start gaat werd neoprof Gilles De Wilde
opgeroepen als vervangen. 

 
Zondag verschenen we met zeven man aan de start in Frankrijk, Paris-Chauny, wedstrijd van categorie UCI 1.1. Een kopgroep
met daarbij een sterke Jan-Willem van Schip werd pas ingelopen op 2,5 kilometer van de finish en Nacer Bouhanni won er de
sprint. Net na Arnaud Démare werd Thomas Sprengers zesda, Aaron Van Poucke werd tiende en Kevin Deltombe zestiende.
Onze pistiers Lindsay De Vylder, Robbe Ghys en Kenny De Ketele reden voor het eerst sinds maart weer een pistewedstrijd. In
het Tsjechische Brno won Lindsay samen met Jules Hesters de ploegkoers, een wedstrijd met 22 teams aan de start. Eén dag
later eindigde Lindsay op plaats twee in het omnium, hier stonden liefst 52 renners aan de start.

 



 

Marit, Vanhoof en Herregodts vanaf 1 januari 2021

01 October 2020 - Teamnieuws

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt met ingang van 1 januari 2021 de beloften Arne Marit, Ward Vanhoof en Rune
Herregodts.

 
Arne en Ward, beide 21 jaar, komen over van het U23-belofteteam van Lotto Soudal. De 22-jarige Rune komt over van het Home
Solution-Soenens Cycling Team. Alle drie deze renners debuteren dus bij de profs, ze tekenden een contract voor 2021 en 2022.

 

Aaron Van Poucke in de aanval

01 October 2020 - Waalse Pijl / La Fleche Wallonne (1.UWT BEL)

Knappe prestatie van Aaron Van Poucke in de Waalse Pijl. Samen met Mauri Vansevenant, Mathijs Paasschens en Marlon
Gaillard zat hij in de ontsnapping en pas helemaal aan het eind van de tweede beklimming van de Muur van Huy, met nog een
32-tal kilometer te gaan, moest hij afhaken. 

UPDATE: BESTUURDER WERD GEVONDEN! 
Dankuwel voor het massaal delen!
Deze namiddag rond 13u45 werd Edward omver gereden op het kruispunt van de
Klijtgatstraat en de Kortewildestraat in Hollebeke (Ieper). 
De bestuurder of bestuurster van de wagen, een donkere BMW, pleegde
vluchtmisdrijf, zonder ook maar één seconde naar Edward, die in de gracht lag, om
te kijken. Meer details over de wagen hebben we niet en getuigen zullen er
waarschijnlijk ook niet zijn, maar als iemand meer z... Meer weergeven
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De vroege vlucht met Aaron was vertrokken na 10 kilometer koers en reed snel een voorsprong van 10 minuten bijeen. In de
finale viel de kopgroep uiteen en Vansevenant, die als laatste over bleef, werd pas in de aanloop van de laatste beklimming van
de Muur gegrepen. Knappe prestatie van Aaron, onze tweedejaarsprof die zich vorige week al sterk toonde in de finale van het
Belgisch kampioenschap waar hij elfde eindigde en kort nadien finishte hij op plaats tien in Parijs-Chauny.

© Getty Images

 

Mooie uitslagen op internationale CL1 pistewedstrijd

04 October 2020 - 3 Jours d'Aigle (SUI CL1)

Fabio Van den Bossche en Kenny De Ketele waren de voorbije dagen samen met Jules Hesters in het Zwitserse Aigle voor een
reeks UCI classe 1 wedstrijden, het niveau net onder "wereldbeker". Ze scoorden samen een reeks mooie uitslagen, waaronder
twee overwinningen. Fabio is intussen al doorgereisd naar Italië voor de Europese kampioenschappen U23 vanaf 8 oktober.

 
Kenny opende vrijdag met winst in het omnium. Met dank aan Fabio en Jules voor het mooie ploegenspel, in het slotnummer kon
Kenny één winstronde meer versieren dan de concurrentie. Tussendoor reden Kenny en Jules nog een ploegkoers, onderdeel
van een 3-daagse, waarin ze op plaats drie eindigden. 

 
Vrijdag werd Fabio derde en Kenny vierde in de scratch. In de UCI ploegkoers over 30 kilometer werd er heel hard gekoerst, vijf
ploegen namen een winstronde en Kenny en Jules werden derde. Amper 20 minuten later stond Kenny alweer aan de start voor
30 kilometer puntenkoers tegen frisse renners, waaronder Fabio die mooi de zege pakte. "Ik heb er meermaals vol voor gegaan
en kan alvast de meeste aanvalsrondjes op mijn naam schrijven, maar daar krijg je uiteraard geen punten voor", zo meldde
Kenny nadien op facebook. Hij werd uiteindelijk vijfde. Op de slotdag was er een derde plaats in de finale van de ploegkoers,
winst voor Fabio in de afvalling en een vijfde plaats voor Fabio in de scratch U23.

 

Kenneth Van Rooy pakt eindzege Super 8 strijdlust

04 October 2020 - Binck Bank Tour (2.UWT BEL)



De balans van onze Binckbank Tour 2020 is in orde, met Kenneth Van Rooy hebben we de Super 8 strijdlust trui gewonnen,
onze renners toonden zich overvloedig in beeld en in de zware slotrit naar Geraardsbergen werd Amaury Capiot dertiende op
1'14" van winnaar Mathieu van der Poel. 

In de openingsrit reed Thimo Willems samen met Ludovic Robeet in de aanval. Na ongeveer 15 kilometer gingen ze ervandoor,
en op een dikke 20 kilometer van de finish werden ze weer gegrepen. Thimo won de eerste tussenspurt voor de Super 8
strijdlust maar de tweede sprint volgde pas op 9 kilometer van de finish. De sprintersploegen waren de finale aan het
voorbereiden maar Milan Menten glipte erdoor en pakte de punten. Eerder in de eerste sprint had hij de derde plaats gepakt in
de voorlopige stand voor dat nevenklassement werd Milan zo de eerste leider. De rit werd in de sprint gewonnen door Jasper
Philipsen.

Na annulatie van de rit van woensdag ging de BinckBank Tour donderdag verder met de derde etappe op een aangepast
parcours in en om Aalter. De Deen Mads Pedersen won nu de sprint. Kenneth Van Rooy reed hier in de aanval, hij had het
gezelschap van twee duo's maar pakte het maximum van de Super 8 Combativity punten en volgde Milan Menten als leider. Die
positie werd zaterdag na de tijdrit niet meer bedreigd, de strijdlust was binnen. De tijdrit in Riemst werd gewonnen door Kragh
Andersen en de slotrit plus eindzege van de Binckbank Tour ging dus naar Mathieu van der Poel. Amaury werd dus dertiende in
die slotrit, en neoprof Cedric Beullens eindigde goed op plaats 34 op minder dan 2 minuten.

Kenneth Van Rooy (foto © Getty Images)

 

Menten P15 bij de profs, Herregodts winnaar U23

12 October 2020 - Paris - Tours Elite (1.Pro FRA)

De jonge Deen Casper Pedersen heeft Parijs-Tours gewonnen. op zijn naam geschreven. Milan Menten, 15e op 2'16" en Lindsay
De Vylder, 23e op 2'18" waren onze dichtste finishers. 

 
Sport Vlaanderen - Baloise had geen pionnetje mee in de vlucht van de dag. Het peloton behield de controle tot in de finale waar
de renners een reeks lastige gravel stroken voor de wielen geschoven kregen. Pedersen raakte voorop met de Fransman
Cosnefroy en haalde het in de sprint. Milan en Lindsay zaten in ee groep die reed voor plaats acht. 

 
Bij de beloften ging de overwinning naar Rune Herregodts en dat na een solo van meer dan vijftig kilometer! Rune debuteert
volgend jaar als prof bij onze ploeg.

 



De Wilde in de aanval, P23 voor Capiot

12 October 2020 - Gent-Wevelgem In Flanders Fields (1.UWT BEL)

Gilles De Wilde was één van de zeven vroege vluchters in de Worldtour klassieker Gent Wevelgem. Amaury Capiot was onze
dichtste finisher, hij sprintte mee voor de negentiende plaats en werd 23e op drie minuten van de winnaar, Mads Pedersen.

 
De vroege vlucht kreeg kort na de officiële start vorm en de zeven liepen tot acht minuten uit. Onder meer Mark Cavendish zat
mee vooraan. Dik 170 kilometer reden ze in de aanval. Op de "plugstreets" genoemde gravel stroken werden ze gegrepen door
een eerste groep met favorieten. Amaury volgde in de groep daarachter, het sprintje voor P19 werd gewonnen door Alexander
Kristoff. Vorig jaar was de Noor de winnaar van deze klassieker.

 

Brons voor Fabio Van den Bossche in het omnium

14 October 2020 - 2020 UEC U23 Track European Championships, Fiorenzuola (ITA CC)

Fabio Van den Bossche behaalde dinsdag brons in het omnium op de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor
beloften U23 in het Italiaanse Fiorenzuola. Maandag werd hij met Jules Hesters vijfde in de ploegkoers. De Belgische delegatie
op dit EK was in totaal goed voor tien medailles. 

 
De Rus Syritsa en de Zwitser Vogel gingen Fabio vooraf in het omnium. Pas aan het einde van de afsluitende puntenkoers
gingen die twee Fabio voorbij in het klassement, maar zij waren echt wel sterk. Fabio won de scratch, was derde in de tempo
race en vierde in de afvalling.

 

 



Jongste deelnemer Fabio Van den Bossche in vroege vlucht

19 October 2020 - Ronde van Vlaanderen (1.UWT BEL)

De Ronde van Vlaanderen 2020 is voor Sport Vlaanderen - Baloise prima verlopen. Met youngster Fabio Van den Bossche
hadden we iemand mee in de spits van de wedstrijd en Amaury Capiot moest pas op de Taaienberg de kop van de koers laten
gaan maar eindigde nog knap op plaats 22, op 2'41" van de winnaar Mathieu van der Poel.

 
Vijf van onze renners debuteerden in de Ronde van Vlaanderen: Cedric Beullens, Gilles De Wilde, Fabio Van den Bossche,
Milan Menten en Thimo Willems. Voor Amaury Capiot en Thomas Sprengers was dit de derde deelname. Meteen na de start
toonden onder meer Fabio, Milan en Thomas zich vooraan bij de eerste aanvallers maar het duurde nog tot Sint-Niklaas
vooraleer de kopgroep van de dag vorm kreeg. Zes renners reden weg, voor onze ploeg Fabio en daarbij Gijs Van Hoecke,
Dimitri Peyskens Gregor Mühlberger, Samuele Battistella en Danny van Poppel. Tot bijna 9 minuten liepen de vluchters uit. Mooi
moment op tweede beklimming van de Oude Kwaremont toen Fabio leek te kraken maar door beet en dan nog mee over de
Paterberg ging. Pas in de vlakke strook tussen de Paterberg en de Koppenberg werden de vluchters gegrepen. Kortom,
schitterende prestatie van Fabio, de jongste (20 jaar en 27 dagen) van alle deelnemers. Minder dan een week na het behalen
van brons in het omnium op de Europese pistekampioenschappen U23 reed hij ruim 170 kilometer in de aanval. 

 
Op dat moment zat Amaury nog mee vooraan in het sterk uitgedunde peloton. Amaury reed heel de dag attent voorin en werd op
weg naar de tweede doortocht op de Kwaremont nog eens helemaal naar voor gebracht door Cedric. Zo bleef hij vooraan op de
Paterberg, de Koppenberg en de Steenbeekdries, zij het op die laatste wel wat moeilijker. Pas op de Taaienberg moest Amaury
de kop van de koers laten gaan en uiteindelijk werd hij 22e op 2'41" van Mathieu van der Poel. Fabio eindigde 67e op 7'26". Op
10'30" eindigde een grote groep met Cedric (75e), Milan (78e) en Thomas (85e).

 

Fabio Van den Bossche (Foto © Getty Images)

 

Kort teamnieuws: Europe Tour ranglijst - Alex Colman

10 November 2020 - Teamnieuws



2020 Werd een apart corona-wielerjaar met vanaf augustus een grondig herschikte wielerkalender. Voor de wegrenners zit het
wielerjaar er intussen op, Sport Vlaanderen - Baloise sluit dit af op een knappe achtste plaats in de Europe Tour ranglijst bij de
ploegen. 

We bevestigen ook de komst van de 22-jarige Alex Colman met ingang van 1 januari 2021. Alex komt over van de Britse
continentale ploeg Canyon dhb p/b Soreen. Hij debuteert bij de profs en tekende een contract voor 2021 en 2022.

 

Sport Vlaanderen - Baloise 2021

31 December 2020 - Teamnieuws

Sport Vlaanderen - Baloise start in 2021 met 21 renners die uitkomen in competities op de weg en op de baan.
 

Zes renners debuteren bij de profs: Ruben Apers, Alex Colman, Rune Herregodts, Arne Marit, Jens Reynders en Ward Vanhoof. 
 

De blijvers zijn: Cedric Beullens, Kenny De Ketele, Sander De Pestel, Lindsay De Vylder, Gilles De Wilde, Robbe Ghys, Julian
Mertens, Thomas Sprengers, Fabio Van Den Bossche, Aaron van Poucke, Kenneth Van Rooy, Aaron Verwilst, Jordi Warlop,
Sasha Weemaes en Thimo Willems

 
De trainingstage in Spanje staat gepland vanaf 7 januari 2021 in Altea.

 

 


