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Eeuwioe afiraller Bert Roesems neemt soortieve revanche voor niet-Tourselectie

,,Ik solliciteer nu al voor het WK" : Bert Roesems had niet zijn beste nacht achter de rug.
Dinsdagavond meldde de top van Davitamon-Lotto dat hij naast de Tour viel.
Lange Bert reageerde als een grote vent door in Halle-Brussel-Ingooigem 130 kilometer
lang te beuken tot iedereen murw was.
,,Bij deze stel ik mij kandidaat voor het WK. Ik moet er vroeg bij zijn. Anders zien ze mij
toch over het hoofd", zei de 32-jarige Hallenaar met een gezonde portie sarcasme.
Roesems lijkt zowat de eeuwige afvaller.
,,Ik pakte al naast het WK, naast de Ronde van Vlaanderen.
De Olympische Spelen en de Tour al even nipt missen, zijn zaken die voor altijd op de
maag liggen. Toch wil ik geen polemiek met mijn werkgever. Ik kan me vinden in de
uitleg van ploegmanager Marc Sergeant die met Aerts meer mogelijkheden ziet in de
overgangsritten.
Al hadden ze me beter tijdens de Ronde van België gemeld dat ik bij de drie reserven
zat.
Mentaal was dat makkelijker geweest om dragen. Tijdrit van 15 km : Het was alsof Serge
Baguet, die andere Tour*afualler (,,Spijtig, dit was mijn allerlaatste kans"), afgesproken
had met Roesems om de zaak snel in de fik te steken. Na dik vijftig kilometer gooiden ze
er de beuk in. Hoste, Keisse, Van Impe, Monfort, Verstrepen, De Zutter en de
buitenlanders Greipel, Gadret en Gallagher konden het moordende tempo aan; Van
Dulmen en Trouvé kraakten.
Aan het einde van een slijtageslag, toen het peloton op 150 meter was genaderd, ging
Roesems vóór Het Vossenhol, een zoveelste keer. Het werd een tijdrit van 15 kilometer.
Uíaarmee hij de allereerste renner werd in 58 edities die een tweede keer Halle-
Brussel-Ingooigem won.
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Uitslae : (145 deelnemers):

1. Roesems Bert (Davitamon Lotto ) de 188.1 km in 4 u 19.00
2. Sijmens Nico
3. Hoogerland Johnny
4. Barbé Koen
5. Seigneur Eddy
5. De Waele Bert
7. Ista Kevin
B. Van Der Ven Remco
9. Keisse lljo
lO.Caethoven Steven


