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by UCI regulations, a WorldTour cycling team can change its name. 

During Paris-Nice 2016, Lotto Soudal rode under the team name 

Lotto Fix ALL, highlighting Soudal’s most globalized brand: the glue kit named Fix 

ALL®. This was activated 360°.

One race a year ...
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With 22 teams competing, Lotto Fix ALL 

won 1 race out of 7 with Tim Wellens 

(one race was canceled due to poor 

weather conditions). The prestigious last 

race finished on the Promenade des 

Anglais in Nice. On Wednesday’s race 

our sprint bomb André Greipel finished 

in 3rd position (even with 3 broken ribs!). 

Not forgetting Thomas De Gendt, who 

was one of the most attacking riders of 

Paris-Nice, ending up in 3rd position in 

the mountain classification. And finally, 

Tony Gallopin rode an impressive Paris 

Nice race, leading him to 8th place in 

the final GC!

Sports comes first
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MEDIA exposure

Paris-Nice is covered in 

170 countries world-

wide. That combined 

with the sportive suc-

cess, with a press cam-

paign in close co-opera-

tion with the team press 

communications staff, 

with our new name and 

team outfit (we practi-

cally FORCED the in-

ternational press to ex-

plain to their audience 

who this ‘new’ team 

was!) lead to enor-

mous coverage.
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Lotto-Soudalzal inParijs-
Nice(6-13maart) rondrijden
alsLottoFixAll.Daarmeewil
deploegde lijmkitvanco-
sponsorSoudalpromotenop
debelangrijkeFransemarkt.
★PhilippeGilbert (BMC)
onthulde inValkenburgeen
plaquettetererevanzichzelf
indemergelgrottenonderde
Cauberg.Gilbertheefteen
specialebandmetNeder-
landsberoemdstewieler-
heuvel.Hijwoneraldriekeer
deGoldRaceenwerder in
2012wereldkampioen★
MikelLanda (Astana) is
hersteldvandegriepdiehem
uitdeRondevanValenciaen
RutadelSolhield,maarheeft
noggeenzichtopeenterug-

keer incompetitie★Andrea
Guardini (Astana)wonde
zevendeenvoorlaatsterit in
deRondevanLangkawi.
Reinardt JansevanRensburg
(DimensionData)begintals
leideraandeslotdag★Chris
FroomewilSky-ploegmaat
GeraintThomas inde
olympischewegrit inRioaan
eenmedaillehelpen,als
tegenprestatievoordiens
knechtenwerk indeTour★
SvenNysblijftzichuitsloven
omLarsBoom (Astana)naar
Telenet-Fideatehalen.De
Nederlanderzounaar
verluidtsteedsharder
denkenaaneenterugkeer in
hetveld. (JDK)

WIELRENNENKORT

Boeckmanskan zichzelf nog niet opvolgen

De Ketele-De Pauw
dromen van wereldtitel

Vandaag • 15.15 uur • Live op VTMGP SAMYN
Van 2 tot 6 maart • Live op CANVAS+ en Eén
WK BAAN

CAVENDISH in top drie
omnium of niet naar Spelen

«Wanneer ikdecompetitiehervat?Dathebik
het voorbije weekend gedaan», glimlachte
Boeckmans gisterenmiddag mysterieus. «Je
kent toch ‘de bende van Den Haas’?Wel, het
voorbije weekend bepaalde ik al mee het
koersverloop met de mannen. Ik rijd ze nog
niet vanhetkastjenaardemuur,maarhet zit
goed.»Ter info: debende vanDenHaas is een
bontemengelingvanprofsenwielertoeristen
diedagelijkseentripvanomenbijdezeventig
kilometer inhetAntwerpseafmaalt.Enopza-
terdag en zondag is het koers. Echt koers. Je
merktdefonkelinginBoeckmans’ogenalshij
erover praat. «Meer zelfs, zaterdag heb ik
achterafnogmeerdanhonderdkilometerbij-
getraind. Waardoor ik zondag vreesde geen
poot vooruit te geraken, maar ik speelde
opnieuw met de pedalen. Dit was mijn
openingsweekend.»

Aanalleswathijvertelt,merkjehoehongerig
Boeckmans isnaardieeerste competitiekilo-
meters. Ongeveer een half jaar vroeger dan
oorspronkelijk voorzien. «Het BK (eind juni,
red.) zou te vroeg komen, luidde de eerste
prognose vandedokters. Zelf dacht ik er snel
andersover. Ikkrijgwellichtgelijk.Binneneen
tweetalwekenhervat ik.Zowelmijnwaarden
tijdens een doorgedreven test op stage in
Calpe als die vanmijn inspanningstest die ik
vorigevrijdagaflegde,zijnbevredigend. Ik liet
waarden noteren waarmee ik nu al perfect
NokereKoerse (op16maart, red.)zoukunnen
uitrijden. En als ik mijn sprintwaarden haal
die ik nu na vier uur trainen haal, zou ik zelfs
al goed zijn voor een toptienplaats. Ik weet,
het zijnmaar cijfertjes.Maar toch...»

Ook psychologische tests
RestBoeckmansnogéénvoorwaarde: slagen
inenkelepsychologischetests.NathanKahan,
demental coachvanLotto-Soudal,moeteind
deze week voor de verlossing zorgen. «Van

vrijdag tot zondag vergezel ik de ploegmaats
die de Driedaagse van West-Vlaanderen rij-
den. Niet om te koersen, wel om te trainen.
Eenministage,waarikkanrekenenopdedok-
ter, kine en mecaniciens van de ploeg. Daar-
naastword ikonderworpenaanenkelemen-
tale tests. Zowel mijn team als ikzelf willen
weten hoe ik reageer op bepaalde situaties,
dooruitlokking.Kwestievantevermijdendat
ik in wedstrijdsituaties plots mentaal zou
blokkeren.Maar ik ga die tests probleemloos
doorstaan, vermoed ik. Dat ondervond ik de
voorbijedagenalop training.»
Als Boeckmans binnen twee weken effectief
ook in competitie komt, is dat op zich al een
bijzonder straffe prestatie. «Toen ik uit mijn
comaontwaakte,woog iknogamper60kilo-
gram. Vel over been. Ik had een rustpols van
80 slagen per minuut. Amper twee maand
geledenhadikeenvetpercentagevanbijna15
procent. Dokters staan versteld van mijn
genezingsproces. Ik weeg ondertussen 78
kilogramenmijnrustpols isopnieuw35.Mijn
vetpercentage bedraagt momenteel 12 pro-
cent.Vooralaandat laatstemoetnoggewerkt
worden,maar ikmagniets forceren.»

Terugkeer in Turkije?
«Ach, ik zal al blij zijn als ik straks weer een
wedstrijd kan beëindigen. Daarna bekijken
wehetvanweek totweek, zoals ikal eenpaar
maandendoe.Weet je,eindseptemberhadik
wel duizend vragen. Eén voor éénworden ze
beantwoord. Voorlopig allemaal positief. Op
één heb ik echter nooit een antwoord gekre-
gen:watga ikdoenmocht ikgeenprofrenner
meer zijn? Gelukkig doet die vraag er onder-
tussennietmeertoe. Ikbennognietklaarmet
het wielrennen. Of Laura (Boeckmans’ vrien-
din, red.) enmijnma en pa daar kunnenmee
leven? Een paarmaanden geleden niet. Toen

zemij zo kwetsbaar zagen,wilden zemij niet
meer op een fiets zien. Begrijpelijk. Maar ze
hebben er zich bij neergelegd.Wielrennen is
mijn jobénmijnpassie.Datwetenzij ook.»
Indetweedehelftvanmaartenergensinapril
plantBoeckmansnogtweekeereentiendaags
oefenkamp in Spanje. Daarnahoopt hij opde
RondevanTurkije.

«NOG NIET KLAAR
MET DE KOERS»

Programma vandaag
13u-16.30u:kwalificatiesploegenachtervolgingmannen
(metBRADLEYWIGGINS), individueleachtervolgingvrou-
wen(metLOTTEKOPECKY), teamsprintvrouwenenteam
sprintmannen.
18.30u-21.30u:openingsceremonie,vervolgensfinaleence-
remoniescratchmannen(metMORENODEPAUW), finales
enceremonies individueleachtervolgingvrouwen, team
sprintvrouwenenteamsprintmannen.

Het BK zou te vroeg komen
volgens de eerste
prognose. Maar uit testen
blijkt dat ik nú al Nokere
Koerse zou kunnen uitrijden

Twaalf maanden
geleden won Kris

Boeckmans (29) de
GP Samyn. De

Schildenaar sprintte
in Dour sneller dan

Meersman. Zijn
tweede seizoenszege
in wat een reeks van
zes zou worden. Tot

het op 29 augustus in
de Ronde van Spanje
grondig fout liep. Een
gruwelijke val kostte

hem ei zo na het leven.
Maar kijk, Boeckmans

krabbelde recht.
Exact een half jaar na

zijn doodsmak trekt hij
alweer sprintjes.

• NICO DICK •

‘Money time’ voorMark
Cavendish (30)ophetWK
baan inLonden.Eenpodi-
umplaats inhetomniumis
deabsolutevereistevoor
zijnolympischeselectie.
«Anderskanhij zijndoelen
maarbeterverleggen»,
klinkthetkeihardbijde
Britsewielerfederatie.

Dromen mag, vindt tech-
nisch directeur Shane Sut-
ton. Dat olympisch goud
nog ontbreekt op zijn pal-
mares en ‘Cav’ daar graag
iets wil aan doen? Alle be-
grip. Maar de selectie voor
Rio 2016 is geen kaarters-
clubje, natuurlijk. Met een
vleugje sympathie of wat
goeie wil alleen kom je er
niet bij. Sutton eist resulta-
ten. Referenties, die zijn
ticket naar Brazilië kunnen
rechtvaardigen. «Top drie»,
stelthij vooropvoorhetWK
baan, dat vandaag van start
gaat opdeolympischepiste
van het Lee Valley VeloPark
in Londen. «Klinkt brutaal,
maar dat is het in wezen
niet. Het iswat je vanMark,
wellicht de beste sprinter
aller tijden, mag verwach-
ten. Enwathij ookvanzich-
zelfmoetvragen.Alwashet
maar omovertuigd te gera-
ken dat hij zijn plaats heeft
in Rio en goudkan pakken
inhetomnium.»

Falen geen optie
Voor Sutton liggen de kaar-
ten duidelijk. Falen is geen
optie. Geen podium bete-
kent thuisblijven. «Dan kan
hij zijn doelen maar beter
verleggen: ritzeges en de
gele trui in de Tour en een
tweede wereldtitel op de
weg, in oktober in Qatar.»
Een scenario waar hij voor-
alsnog geen rekening mee
wil houden. «Als we Mark
selecteerdenvoorditWK, is
het omdat we ervan over-
tuigd zijn dat hij aan de
norm kan voldoen.» Zou
het? Er bestaan anders wel

simpeleropdrachten.Opde
Wereldbekermanche in
Hong Kong, half januari,
eindigde ‘Cav’ pas vierdena
Boudat, Hansen en Zakha-
rov. En dan waren wereld-
kampioen Gaviria en vice-
wereldkampioen Viviani
niet eens vandepartij. Toch
blijfthij rotsvast inzijnmis-
sie geloven. «Hier haal ik de
headlines mee. Dit is waar-
over geschreven zal wor-
den», laadthij zichzelf op.
Vrijdag en zaterdag: dán
moet het gebeuren. En ook
een beetje op zondag,wan-
neer hij met good old buddy
Bradley Wiggins de ploeg-
koers rijdt. Nog dit: áls Cav
Riohaalt,wordthijautoma-
tisch de vijfde man (eerste
reserve) voor de ploegen-
achtervolging.Dediscipline
waarvoor ookWiggins zich
vrijdag tracht te kwalifice-
ren.Deviervoudigeolympi-
sche kampioen kreeg in die
zin een gelijkaardig signaal
vanuit de wielerbond: sco-
ren in Londen is afreizen
naarRio. (JDK)

DeBelgischedelegatieop
hetbaan-WKinLonden
bestaatuit4mannenen2
vrouwen.Het isvooraluitkij-
kennaar ‘olympiërs’ Jasper
DeBuysten JolienD’Hoore in
hetomnium.Twaalfmaan-
dengeledenvielenbeiden in
Saint-Quentin-en-Yvelines
netnaasthetpodium.Nu
willenzevooralscoren inRio
enwordthetWKduseenuit-
stekendewaardemeteren
voorbereidingopdeSpelen.
AllichtdragenDeKeteleen
DePauwnogdegrootste

medaillehoopindeploeg-
koers,eenniet-olympische
discipline.«Vorig jaarmiste
ikhetWKdoorziekte»,aldus
DeKetele.DePauwverving
hemtoenenstormdemetDe
Buystnaarbrons.«Met
Morenoheb ikeenpartner
gevondenmetwiehetgoed
klikt.Afgelopenwinterwon-
nenwedeZesdaagsenvan
LondenenBerlijn.Die lijnwil-
lenwedoortrekken.Wegaan
volvoorhetpodiumen
dromenzelfsvandewereld-
titel.» (JDK)

27
woensdag2maart2016

‘Mini-Parijs-Roubaix’ met Gilbert en Terpstra
HetVlaamseopeningsweekendhebbenwegehad.Metde48steeditievan ‘LeSamyn’ (cate-
gorie1.1)wordtvandaaginQuaregnonookhetWaalsewielerseizoenaangesneden.Ophet
menu: twaalfhellingen,maarvooral liefstzestienkasseistroken inde laatste100kilometer,
watdeeerstewedstrijdvandeNapoleonGamesCyclingCup,hetnieuweregelmatigheids-
criteriumvanProCyclingEvents(NickNuyens),opeenmini-Parijs-Roubaixdoet lijken.Philippe
Gilbert,winnaar in2008,enNikiTerpstrazijndegroteblikvangers.Opdestartlijstondermeer
ookBouhanni,Meersman,Wallays, Jans,Hofland,GroenewegenenMartinelli. (JDK)

In de vorige editie toondeBoeckmans
zich in de spurt te sterk voorMeersman
enLaporte. Benoot (achtergrond) kon
vierenmet zijn ploegmaat. Foto Belga

Boeckmans
geflankeerd door

zijn ouders,
vaderPeter en

moederMarleen.
Foto PN

Cavverkende gisteren al
de Londense piste. Foto PN
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French national tv (with former Lotto Soudal Lady Marion Rousse)  
recognizes a tenfold Tour de France stage winner

(André Greipel) in a remarkable new outfit.

Who are these guys in those new outfits?

MEDIA exposure: TV

I 480 hours of TV in 170 countries 

Sources: A.S.O. 2015 

 
27 networks in 2015 
 
 
 

+20% extra TV vs 
2014 
 
New in 2015:  
- SBS (Australia) 
- S4C (Wales) 

Western Europe 

Sources: A.S.O. 2015 / Eurodata / Repucom (*) Audiences moyennes cumulées, programmes dédiés uniquement : Direct, Différés et Résumés 

260 hrs of tv 
 (54% of 

international 
broadcasting) 

21 MIO 
cumulated 

viewers 
(without 

Eurosport) 16 MIO unique 
viewers on 
Eurosport 

13:10	

13:50	

13:59	

15:10	

15:16	

15:41	

16:26	

16:44	

25:46	

Norvège 

Italie 

Portugal 

Luxembourg 

Danemark 

Belgique Nord 

Belgique Sud 

France 

Espagne 

Number of hours per country 
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Total of all broadcast 
on Eurosport 

14:25:43 11.3 Million 

Eurosport International 

44h of broadcast on Eurosport channels 

14h 26min 
Reach* : 11,3 millions 

29h 47min 
Reach : 7,3 millions 

Sources: A.S.O. 2015 / Eurosport : (*) : Reach : téléspectateurs uniques 

France TV 

Sources: A.S.O. 2015 / Digitime - Médiamétrie 

2012 2013 2014 2015 

Broadcast evolution on French TV 

25% 

75% 

Thomas De Gendt in the attack again!
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MEDIA exposure: TV

‘Jonge Benen’: 5’10’’ coverage in prime-
time ‘Iedereen Beroemd’ on Flemish TV

Eurosport, les Rois de la Pédale, 13/03/2016
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Fix ALL® is live victorious 
on millions of tv’s worldwide!

Tim Wellens ‘Fixed’ it !
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MEDIA exposure: online
Official website 

Sources: A.S.O. 2015 / Xiti  : du 05/03/2015 au 16/03/2015 

2,8 millions pages views 

    476 000 unique visitors  
  

Type of support 

Nationality of visitors 
1. France        48,8% 
2. Belgium        6,5% 
3. Poland          4,7%  
  

4. UK                       6,2% 
5. Holland              5,1%  

11% 

63% 

26% 
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Official website 

Sources: A.S.O. 2015 / Xiti  : du 05/03/2015 au 16/03/2015 

2,8 millions pages views 

    476 000 unique visitors  
  

Type of support 

Nationality of visitors 
1. France        48,8% 
2. Belgium        6,5% 
3. Poland          4,7%  
  

4. UK                       6,2% 
5. Holland              5,1%  

11% 

63% 

26% 
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Anno 2016, 50% of all sponsoring 

activation worldwide will be online. 

This insight, combined with the fact that  

Paris-Nice is very limited in time (6 to 13 

March) made Soudal focus its activation 

online. 

• Facebook advertising

• Viral movie

• Youtube advertising

• Instagram

• Twitter frenzy!

• Webshop

• Facebook coverage

• Fix ALL Facebook competition

Online activation focus
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Facebook advertising

Visibility: 3.414.116 banner views
in Belgium, Luxemburg and France
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For the launch of Lotto Fix ALL®, a one minute movie was made starring two heroes: the newly launched Fix ALL® High 

Tack Clear cartridge rolling its way from Paris to Nice, and 2015 Paris-Nice queen stage winner Tony Gallopin,  

using the cartridge to ‘glue’ a Lotto Soudal team car into a Lotto Fix ALL® one. A low budget movie with wide  

audience visibility on Youtube, Facebook, Twitter and mainstream online sports media that adopted the movie. 

Viral MOVIE

Fix ALL® goes Nice
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YouTube advertising
12 days Fix ALL trailer on Youtube (3 – 14 March)

• Trailer = last 5 sec of our Youtube movie ‘Fix ALL® 

goes Nice’ (Tony Gallopin picking up the rolling  

Fix ALL® cartridge and fixing the Fix ALL® logo on the 

team car)

• After 5 sec the viewer can click-away

• 668.692 short trailer views, of whom 76.365 

stayed to enjoy the full ‘Fix ALL® goes Nice’ movie

VIEWS

5 sec      668.692

25%       156.206

50%       111.605

75%        92.682

100%       76.365
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Instagram post



20

Twitter frenzy!
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Twitter frenzy!
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Twitter frenzy!
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Twitter frenzy!
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Twitter frenzy!
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Twitter frenzy!
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The unique Lotto Fix ALL jersey was sold 

exclusively on the webshop, with only 

20 available! A true collector’s item.

Webshop Lotto Soudal
www.lottosoudalshop.be
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Facebook coverage
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Facebook competition

In order to create extra buzz and to 

give everybody the chance to win a 

unique and signed Lotto Fix ALL® shirt, 

we organized a Facebook Competi-

tion on our Dutch, French and English 

Facebook pages.

Be creative with Fix ALL® and WIN! 
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Facebook competition
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Event activation

Fix ALL stand @Nice Bike Festival

 

• Location: Promenade des Anglais, 

Nice

• Date: 12 + 13 March (last two days 

of Paris-Nice).

• Animation for cycling fans, giving 

them the opportunity to race on a 

‘fixed’ bike against one of our on-

screen riders, with possibility to win 

a team bottle, a team car sticker or a 

Lotto Fix ALL® jersey.
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Event activation
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We invited some important Fix ALL® clients for the cycling experience of a lifetime!

Hospitality
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Lotto Fix ALL® Paris-Nice rider Adam 

Hansen is not only a genuine sports 

hero – he is the first cyclist ever to  

finish 13 consecutive grand tours – 

he is also an IT wizard and a keen  

creative. While the original Lotto Fix 

ALL® avatars were made by Japanese 

Lotto Soudal fan Midori Yamada, 

Adam made up his own Fix ALL® alter 

ego: the Adam Hansen Lotto Fix ALL® 

Minion.

a Creative wink   by Adam Hansen
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The Ridley Fix ALL bike

• Our sponsor partner and offi-

cial team supplier Ridley used its  

customizer to create a special  

Lotto Fix ALL Paris-Nice bike for the 

team. The bike was so ‘wanted’ 

by cycling fans and collectors that  

Ridley commercialized it in a  

limited edition promotion.
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Fix ALL calendar 2017

Lotto Fix ALL heritage
• The range of the Lotto Fix ALL activation exceeds Paris-Nice 2016, 

 and was given a more eternal dimension by…

The Lotto Fix ALL
sponsorship case booklet

Belgian Cycling Project

CALENDAR2017

Belgian Cycling Project

MARCH2017
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Wielermuseum Roeselare
The Lotto Fix ALL shirt even made it into the collection of a cycling museum!

The entrance
of Soudal 
headquarters
in Turnhout
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Sunday night March 13th, after the last stage…
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Paris-Nice 2016 

Thanks @Lotto Fix ALL !
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