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Vlaanderen-T-Interimrenner Steven Caethoven heeft de 57ste editie
van de door hevige regen en wind geteisterde Brussel-Ingooigem gewonnen.
Hij haalde het in een spurt met twee van Bert De Waele (Landbouwkrediet-Colnago).

Deze Brussel-Ingooigem is een ware uitputtingsslag geworden en daar zaten
de helse weersomstandigheden zeker voor iets tussen. Nog voor het ingaan van
de zes plaatselijke ronden in Ingooigem vormde zich een kopgroep van29 renners.
Dit gezelschap bleef evenwel niet samen. Bert De Waele (Landbouwkrediet-Colnago)
zette op 82 kilometer van de eindmeet een offensief op. Twee renners sloten
nog Íuur bij de eenzatrre vluchter en dat waren Gorik Gardeyn (Lotto-Domo) met
Steven Caethoven (Vlaanderen-T-lnterim). Achter hen stopten de Lotto-Domorenners
netjes af zodat de drie een geruststellende voorsprong konden opbouwen op
nog twaalf achtervolgers. De UCI nam dan de beslissing om de wedstrijd in
te korten met een ronde, of vijftien kilometer. Dit op verzoek van de
ploegleiders. Tijdens de laatste beklimming van de Tiegemberg, op zowat dertien
kilometer van de finish, moest Gorik Gardeyn plots voorin de rol lossen zodat
we nog slechts twee leiders kregen. Gardeyn moest zichzelfs reppen om uit de
greep te blijven van vier achtervolgers: Michael Blanchy (Chocolade Jacques),
de Ier David O'Loughlin (Lochnes), Leif Hoste (Lotto-Domo) en Sven Renders
(Jong Vlaanderen). tn de spurt voor de zege stond er geen maat op Steven
Caethoven (Vlaanderen-T-Interim) die het vlot haalde vanzijnenige metgezel,
Bert De Waele (Landbouwkrediet-Colnag).De22-jange is meteen de 57ste nieuwe
laureaat van Brussel-Ingooigem warÍ nog nooit in de geschiedenis van deze
wedstrijd slaagde er iemand in deze koers tweemaal op zijn conto te brengen.

I SPORT INFO SPORTS ]

Uitslag : (137 deelnemers):

1 . Steven Caethoven (Vlaanderen-T-Interim)
de 170 kilometer in4a20:00
2.BertDe Waele op 0:03
3. Gorik Gardeyn 1:56
4. Michael Blanchy 3:11
5. David O'Loughlin (Ier)
6. Leif Hoste
7. Sven Renders
8. Ludovic Capelle 5:10
9. Kevin Van Impe
10. Kurt Hovelijnck


