
Bedankt!
Organisator Sportverbond dankt iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het succes van de 95ste Stadsprijs Geraardsbergen. Met bijzondere dank aan het 
Stadsbestuur van Geraardsbergen, schepen van Feestelijkheden Eric Spitaels, de Technische Dienst, Lokale Politie, Emes ambulancedienst, koersdokter Lieve Legroux, 
koersdirecteur Nico Mattan, Printhings-Rudy Van Schoors, Danny Van Heddeghem en zijn team van seingeveres, feestzaal ‘t Hemelrijk, KSA Geraardsbergen, pro-
grammaverkoper Marcel, alle medewerkers van het Sportverbond, muziekband We Two, Garage De Geyndt-Citroën Ninove, pers & media, sponsors en partners, ... 

en u, publiek om weer massaal op de afspraak te zijn.

GP/Foto’s Franky V.D. Kelen en Peter

1ste Muur doet zijn werk in 95ste editie

Stadsprijs krijgt droompodium
midden zee van volk

Van de 227 renners die door ex-profs André Dierickx en Alain Van Den Bossche opgang werden gevlagd, haalden slechts 60 de finish. De 95ste Stadsprijs zou geschiedenis schrijven, en het is er ook van gekomen. 
De Geraardsbergse kermiskoers is niet alleen de oudste, hij wordt nu ook omschreven als de mooiste van het land. Het zijn niet de organisatoren van het Sportverbond die het zeggen, maar de renners zelf. Het 
Sportverbond zag het vele werk beloond met een schitterend peloton, een massa volk, een gedroomd podium en een koers die complimenten kreeg vanuit alle hoeken van Vlaanderen. 

Puntjes op i
Hilaire Van Der Schueren, ploegleider van Vacansoleil-DCM had aangekondigd dat hij naar de Stadsprijs kwam ‘om vol te koersen’. De Geraardsbergse ploegleider hield woord. Hij zette met zijn sterke delegatie 
met daarbij o.m. Bjorn Leukemans, Johnny Hoogerland, Stijn Devolder en Frederik Veuchelen na enkele ereplaatsen de puntjes op de i door de hele wedstrijd te controleren en op een schitterende wijze af te 
maken. Ook Greg Van Avermaet (BMC) was naar Geraardsbergen afgezakt met grote ambitie, en ook hij maakte die helemaal waar. 

De Stadsprijs mocht overigens niet klagen over de samenstelling van het pak. Ondanks de grote concurrentie op de wielerkalender kreeg het massaal opgekomen publiek een sterk gestoffeerd peloton te zien,  
met 21 ploegen waaronder de sterke blokken van Vacansoleil-DCM en Lotto-Belisol en tal van binnenlandse- en buitenlandse ploegen. 
Ze waren alleen met veel, er werd ook nog stevig gekoerst. Onmiddellijk na het startschot de beuk erin en na 20 km een kopgroep met de grote namen aan boord. Onder hen ook Koen Barbé die de hele wedstrijd 
mee voorin koerste en een mooie 9de plaats versierde. Laurens De Vreese die niet ‘de beste benen had’ streed voor wat hij waard was en werd toch nog knap 13de.  Staf Scheirlinckx trachtte vanuit de achtergrond 
nog aansluiting te krijgen met de kopgroep, maar dat lukte helaas niet meer.

Muurkassei
De Muur in de finale was een nieuwigheidje in de lange geschiedenis van de Stadsprijs. Het bleek een goede zet, op de roemrijke helling ontbond Greg Van Avermaet zijn duivels en schudde de andere vluchters 
af, enkele Bjorn Leukemans kon in het wiel blijven om even later in een prangende eindspurt de maat te nemen van zijn BMC-vluchtgezel. Na enkele ereplaatsen haalde de Vacansoleil-DMC-renner nu toch 
de Stadsprijs binnen! Leukemans werd meteen ook de eerste winnaar van de Stadsprijs ‘nieuwe stijl’ met de Muur. Van burgemeester Guido De Padt kreeg hij een begeerde Muurkassei mee naar huis. Met de 
Nederlander Johnny Hoogerland als derde kreeg de Stadsprijs het mooiste podium ooit.

Een prangend duel tussen de twee tenoren Bjorn Leukemans en Greg Van Avermaet aan het eind van 
een geweldige Stadsprijs van Geraardsbergen, beslecht in het voordeel van Leukemans

Een gedroomd podium voor de 95ste editie van de Stadsprijs met winnaar 
Bjorn Leukemans, 2de Greg Van Avermaat en 3de Johnny Hoogerland

Het grote pak staat klaar onder de boog van Lotto. De Stadsprijs kreeg 227 
renners en 21 ploegen over de vloer

De Stadsprijs overtrof zichzelf, zowel qua deelnemersveld als publieke opkomst en sfeer. Geraardsbergen beleefde een topdag, 
met volle terrasjes die dansten in de zon. De krantenkoppen logen er niet om na de 95ste editie:  ‘De mooiste kermiskoers 
van het land’. Ze hadden de fraaie kwalificatie genoteerd uit de mond van Bjorn Leukemans en Greg Van Avermaet. De twee 
tenoren zorgden ook in de koers voor spektakel. 
Op de Muur lieten ze hun laatste vluchtgezellen achter en bezorgden de massa een zinderende finale. Bjorn Leukemans trok 
nog 171 lastige kilometers aan het langste eind op de kop van de Markt.

Ook Garmin en Orica-Green Edge waren vertegenwoordigd in de Stadsprijs Na de koers was het tijd voor ontspanning. De voorzitter van het 
Sportverbond schudde een streepje muziek uit zijn gitaar, samen met de 
fantastische band We Two

36/ACKYR/00E


