
Tosh Van der Sande publiekslieveling dankzij attractieve manier van 
koersen - 29/11/2011

ANTWERPEN - Tosh Van der Sande 
vierde gisteren zijn 21ste verjaardag. De 
jonge snaak verwende vorige week de 
wielerliefhebber in 't Gentse Kuipke met 
knap pedaalwerk. Even wenkte het 
podium, maar Tosh en de Duitser Leif 
Lampater bleven op rang vier steken.  
 
Wijnegemnaar Tosh Van der Sande kreeg 
in 't Gentse Kuipke de wielerliefhebbers 
aan zijn kant. De attractieve manier van 
koersen, spreekt de massa aan. 
 
'Explosief en jong, dat spreekt de 
wielerfan aan', zegt Tosh Van der Sande, 
die verschillende ploegkoersen won. 
 
Vorig jaar proefde hij van de sfeer in 't 
Gentse Kuipke aan de zijde van Andreas 
Müller. Dit jaar werd de Duitse subtopper 
Leif Lampater aan de renner van Omega 
Pharma-Lotto-Davo gekoppeld. 
 
'Vorig jaar moest niets, alles kon. 
Verkennen, was dat. Had ik een moeilijk 
moment, dan verstopte ik me even in de 
buik van het peloton. Rondeverlies 
stoorde me toen niet, nu wel. Vanaf de eerste dag draaiden we voorin mee. Leif was zeer 
gemotiveerd en wou altijd koers maken. Wij zijn hetzelfde type coureur en dat helpt. De 
slotdag aansnijden in de nulronde was onverhoopt. Dat we finaal nog naast het podium 
tuimelen, vind ik niet erg. Morgan Kneisky en Marc Hester gaven zes dagen lang het beste 
van zichzelf en verdienen de derde plaats. Wie me vooraf had gezegd dat we vierde zouden 
eindigen, had ik zot verklaard. Dit resultaat overtreft mijn stoutste verwachtingen.' 
 
'Ik was zeer moe na zes dagen hard labeur en ben niet lang in Gent gebleven. Daarna sprong 
ik nog even in mijn supporterslokaal De Vroege Morgen in Wijnegem binnen. Nu las ik drie 
dagen complete rust in. Daarna begin ik met de voorbereiding van het nieuwe wegseizoen.' 
 
'Op 6 december vertrekken we met de ploeg naar Mojacar voor een stage. Daar leer ik mijn 
nieuwe ploegmaats bij Lotto-Belisol beter kennen.' 
 
'Volgend jaar zal ik met nog meer ambitie en een nog betere voorbereiding aan de Gentse 
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Zesdaagse beginnen. De lat mag nog iets hoger. Volgend jaar mag ik met niets minder dan 
het podium tevreden zijn. De voorbije week hoorde ik zeer frequent dat ik complementair 
zou zijn met Iljo Keisse. Dat vind ik een hele eer. Voorlopig lijkt een samengaan met de 
beste pistier van dit moment nog iets te hoog gegrepen. In 2013 moet het wel lukken. Tegen 
dan ben ik wellicht nog wat sterker en kan ik ook op wat meer ervaring terugvallen', aldus 
nog Van der Sande. 
 

Freddy De Geest
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