Deze etappe was de zwaarste rit op papier. De wedstrijd startte in het Knauf Shopping Center te
Troisvierges en finishte in Lierneux. afstand bedroeg 152km met daarin 1 grote ronde van 119km
en 3 plaatselijke ronden van 11,3km. Na de officieuze start werd de wedstrijd na 5km stilgelegd.
Er was een accident gebeurd met 2 motards van de politie die op elkaar ingereden hebben en zo
zware verwondingen hebben opgelopen. Er moet altijd een ziekenwagen inde wedstrijd aanwezig
zijn, dus moest er een andere ziekenwagen van een ziekenhuis in de buurt vervangen worden.
Dit nam een halfuur in beslag. Na een halfuur werd er een nieuw startschot gegeven. In deze rit
moesten er 8 hellingen betwist worden. De eerste van de dag was de Côte de Mercadenes van
1e categorie. Dit was boven op de Baraque Fraiture. Een lange brede weg die in de open velden
ligt en die licht oploopt. De zwaarste helling van de dag was de Côte du Mont des Brumes. Deze
helling ligt dicht bij Trois-Ponts en is zowat de zwaarste helling van de streek. Op deze helling
werd de koers wel hardgemaakt. Op de top van deze helling waren er maar 20 renners die
samen als eerste boven kwamen. Ik was samen met ploegmaat Jacob mee in dit selectiegroepje
en probeerde zoveel mogelijk te vermijden dat deze groep voorop reed om onze kopman terug te
brengen. Thimo kwam terug aansluiten in de plaatselijke ronden. Deze plaatselijke ronden waren
redelijk zwaar omdat er een stevig tempo werd opgelegd. Ik probeerde mijn ploegmaat te helpen
om 1x fors bergop door te trekken om de 4koplopers niet te laten wegrijden, maar deze groep
bleef uit de greep van het peloton met 14seconden. Ik spurtte naar een mooie 24e plaats van de
160 renners die in deze ronde zijn gestart. In het algemeen klassement werd ik 23e op een kleine
minuut van de winnaar Gianni Marchand. Volgende week sta ik aan de start van waarschijnlijk
één van de mooiste wedstrijden bij de beloften : Parijs-Roubaix.

