
Jurgen Van de Walle wint 62 °Halle-
Ingooigem 
Jurgen Van de Walle (Quick.Step) heeft de 62e editie van Halle-Ingooigem (1.1) op zijn naam 
geschreven. De West-Vlaming won na 198,6 kilometer in een langgerekte spurt met drie, voor 
de Australiërs Mitchell Docker en Gene Bates.  
De 32-jarige Van de Walle, die pas voor de derde keer wint in zijn profcarrière, volgt op de 
erelijst Gert Steegmans op.  
Vrij vlug na de start wisten de drie zich af te zonderden van het peloton. Zij kregen snel een 
vrijgeleide van de grote groep, waardoor het leidende trio bij de passage in Ronse, na zowat 
60 kilometer wedstrijd, een voorsprong had van 9:55. De drie mochten de zes plaatselijke 
ronden, van elk 16,9 kilometer in en rond Ingooigem en daarin telkens de beklimming van de 
Tiegemberg, aansnijden met 7:40 op de groep, waar Geert Steurs even voor ging uitrijden.  
Toen Steurs ingelopen werd, stokte het tempo in het peloton waardoor het trio, op 85 km van 
het einde, zelfs een voorsprong van 10:45 had. Blijkbaar werd de grote groep hierdoor dan 
toch wakker geschud en knaagde men stelselmatig aan de achterstand. Met nog zo'n 35 
kilometer te gaan, reden Frank Vandenbroucke en Steven Van Vooren weg uit de grote groep, 
maar ook zij werden gegrepen.  
Tot een echte sprint voor de eindzege kwam het niet. Jurgen Van de Walle zette op een 
kilometer van de finish alles op alles en maakte er een zeer langgerekte sprint van. Hij haalde 
het met een handvol seconden op de moegestreden Mitchell Docker en Gene Bates. De vierde 
plaats was weggelegd voor Greg Van Avermaet. (rbv belga) 

 
 
 Uitslag 62 ° Halle Ingooigem :  

 

 

1  Van De Walle Jurgen 
in 4 u 43’30 

 

2  Docker Mitchell   
3  Bates Gene   
4  Van Avermaet Greg   
5  Goesinnen Floris   
6  Leukemans Björn   
7  Steurs Geert   
8  Cooke Baden   
9  Vanthourenhout Sven  
10 Tombak Janek    


