
Steegmans wint 61 o Halle-ïngooigem
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Gert Steegmans heeft de 61ste editie van Halle-Ingooiem (cat. 1.1) gewonnen. Na 198
kilometer kwam onze 27-jarige landgenoot van Quick.Step solo aan. Steegmans had een
halve minuut voorsprong op de Australiër Luke Roberts, die zijn landgenoot Stuart Shaw
voor de tweede plaats achter zich liet.
'Steggels' haalde het na een solo van zowat tien kilometer van Roberts en Shaw, Benny
De Schrooder eigende zich de vierde plaats toe net voor Kevin Neirynck. Geert Steurs,
die ook deel uitmaakte van een zeskoppige leidersgroep die heel de wedstrijd kleurde,
werd nog zesde.

Beklimming Tiegemberg
Nog voor de beklimming van de eerste helling van de dag, die van La Houppe na 47
kilometer, vormde zich een kopgroep met zes renners. Dat waren Gert Steegmans, Geert
Steurs, Kevin Neirynck, Benny De Schrooder en de Australiërs Luke Roberts met Stuart
Shaw. Na zowat 81 kilometer koers bereikten de zes leiders een voorsprong van 9'15".
De vluchters mochten de eerste van zes plaatselijke ronden te Ingooigem, van elk 16,9
kilometer met daarin telkens de beklimming van de Tiegemberg, aansnijden met een
voorsprong van iets meer dan zeven minuten.

Echt vaart kwam er niet in de grote groep. Integendeel. De zes leiders reden op een
gegeven moment zelfs een kleine tien minuten voor op het peloton. Tot wanneer de
renners van Topsport Vlaanderen en Landbouwkrediet de handen in elkaar sloegen. Het
peloton brak daarop in twee stukken en de voorsprong van de leiders slonk vrij snel.

Steurs probeert nog
Met nog dertig kilometer voor de boeg zette Gert Steegmans het op een lopen. Zijn
aanvalspoging werd echter snel tenietgedaan. Kevin Neirynck ging dan zijn kans, maar
ook hij kreeg geen vrijgeleide en vooraan smolt alles opnieuw samen. De zes mochten de
laatste ronde ingaan met nog 2'30" op een eerste deel van het resterende peloton waarin
onder andere Rik Verbrugghe het tempo onderhield.

Net na de laatste beklimming van de ïiegemberg ontbond Gert Steegmans andermaal
zijn duivels. Dit keer wel met succes ook al probeerde Geert Steurs tot tweemaal toe om
de kloof in zijn eentje te dichten. Tevergeefs dus. Gert Steegmans haalde het dan ook
afgescheiden voor de eerste plaats. ïn de sprint voor de dichtste ereplaats haalde Luke
Roberts het van zijn landgenoot Stuart Shaw die net na de sprint nog ten val kwam.

Uitslag :

1. Gert Steegmans, 198 km in 4u57'
2. Luke Roberts (Aus) op 25"
3. Stuart Shaw (Aus) z.t.
4. Benny De Schrooder
5. Kevin Neirynck - 41"
6. Geert Steurs - z.t.
7. Jos van Emden (Ned) - 1'02"
B. Maxime Vantomme - 1'04"
9. Joost van Leijen (Ned) - z.t.
10. Rik Verbrugghe


