
lanek Tombak wint de 60ste editie van Halle-Ingooigem

Tombak doet Braeckevelt stralen van geluk Jef Braeckevelt reed gisteravond oeverloos
gelukkig terug naar Waregem. Met de Estlander Janek Tombak liet in de
Streuvelsgemeente de grote wielerstallen een poepje ruiken. Renners terugbrengen op

het niveau waar ze ooit gehoord hebben, en onbekende namen op een dag onderbrengen
bij een ProTourteam: dat is het lange leven van Jef Braeckevelt die als ouwe rot in
het vak nu het derderangsteam Jaftazi-Promo Fashion runt. Gisteren, in een veld met
vijf ProTourteams en ronkende namen als Boonen, Nuyens, Verbrugghe en andere
McEwens was hij al aan zege nummer tien van 2007 toe. waaronder met de Neuseen

Classic in Duitsland, de Delta Profronde in Nederland en Halle- ingooigem drie
wedstrijden van eerste categorie', zei hij met de nodige fierheid. 'Tombak vroeg me
zonet de nationale trui van Estland te laten klaarmaken. Hij was al twee keer nationaal
kampioen. Dat ik Janek Tombak volgend seizoen kwijt ben, neem ik erbij. Dat is het doel
van mijn ploeg.'
Nuyens en Leukemans maken indruk
De 30-jarige Tombak haalde het in een sprint met viif van de ltaliaan Christian Murro en

de Limburger Maarten Wynants die op de zevende en laatste keer Vossenhol vergeefs
een uitval waagde. De beslissende vlucht vertrok op een kleine 50 km van de finish.
Voordien testten een bedrijvige Boonen en Van Avermaet op de Knokteberg'
In een snelle finale kwamen jongens als Nuyens en Leukemans in de tweede groep
terecht terwijl Devolder niet echt in zijn kaarten liet kijken. Vooral Leukie maakte indruk
op de tegenstanders. Nuyens had dan weer een dubbelgevoel na de wedstrijd.
'Het was een pittige koers. Toch had ik bijzonder stramme spieren na mijn crash vorige
zondag in Eindhoven. Het was alsof er een dikke elektriciteitskabel door mijn schouder
was getrokken en door de diepe wonde aan het linkerbeen trok het tot in mijn bilspieren

"n 
rrg. Ik liet me wel kraken, maar meer dan alles op zijn plaats brengen betekent zo'n

ingreep ook niet. Ik heb wél goed kunnen trainen. Er resten me nog drie dagen om
volledig in orde te raken.'

Bron "Het Nieuwsblad" - Hugo Coorevits

Uitslao :
7. Janek Tombak de 198 km in 4 u 43 ' 00"
2. Christian Murro
3. Maarten Wynants
4. Sergey Kolesnikov
5. Beft De Waele
6. Greg Van Avermaet
7. Iljo Keisse
B. Nick Nuyens
9. Björn Lukemans
10.Makus Eichler
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