
Halle-Ingooigem 
 

Gert Steegmans wint solo 
Halle-Ingooiem 

Gert Steegmans (Quick.Step) heeft 
woensdag de 61e editie van Halle-
Ingooiem (cat. 1.1) gewonnen. Na 198 
kilometer kwam de 27-jarige sprinter 
zowaar solo aan.  

Steegmans 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. 
 
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 begonnen aan de eerste van zes plaatselijke ronden te Ingooigem, 
van elk 16,9 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Tiegemberg, 
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.  
 
Tweede poging 
 
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 Tiegemberg 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. In de sprint 
voor de dichtste ereplaats haalde Luke Roberts het van zijn landgenoot Stuart 
Shaw die net na de sprint nog ten val kwam.  
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"Kon toch moeilijk remmen dichtknijpen?" 
 
"Wat was me dat hier! Ik wou deze koers aangrijpen om wat te trainen", zei 
Steegmans. "Wist ik veel dat onze vlucht, die we op touw hadden gezet na 
veertig kilometer wedstrijd, tot het einde zou dragen. Had ik dat op voorhand 
geweten, had ik wel voor bedankt. Ik kon nu toch maar moeilijk mijn remmen 
dichtknijpen en me laten inlopen door het peloton eens we zo'n acht minuten 
voorsprong hadden? De eerste heuvels ging het nog goed. Tot wij op het 
plaatselijke circuit kwamen. Ik zag op mijn computer dat onze snelheid op 
sommige momenten zakten tot bij de dertig kilometer per uur en we draaiden op 
dat moment wel lekker rond hoor. De wind op kop maakte dat het een echte 
geseling werd", aldus nog de Limburger.  
 
"Ik wou echter het onderste uit de kan halen en ging een eerste keer weg op 
minder dan twee ronden van het einde. Toen dat niet lukte spaarde ik mijn 
krachten op om na de laatste beklimming van de Tiegemberg opnieuw aan te 
vallen. Ditmaal met succes. De laatste doorgedreven training die Halle-
Ingooigem moest worden, was misschien wat van het goede teveel. Toch houd ik 
er wel netjes een zege aan over", straalde de winnaar.  

 


