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Bart De Clercq debuteert én wint in Rozebeke 08/07/2008
ZOTTEGEM - Bart De
Clercq won de wedstrijd
voor beloften in
Rozebeke. 'Bart wie',
vroegen de
wielerliefhebbers zich
met ons af. De 21-jarige
Erwetegemnaar vroeg
pas vorige week een
zomervergunning aan als
lid van Onder ons Parike.

Toen hij zich bij de
inschrijving aanbood,
zonder vergunning,
contacteerde WBVafgevaardigde Marcel Lafort Marcel Hertecant. Hertecant zette
het licht op groen, de vergunningsaanvraag was in orde, en dus
kon De Clercq de baan op voor zijn eerste koers onder de vlag
van Wielerbond Vlaanderen.
'Peter Franceus legde de brug naar Onder ons Parike', zegt de
laatstejaars belofte. 'Van origine ben ik een atleet. Vanaf mijn
vijftiende deed ik bij Zottegem A.C. aan veldlopen. Een te grote
blessuregevoeligheid aan het scheenbeen zorgde ervoor dat ik
voortijdig kapte met atletiek. Bij WTC Erwetegem Sportief kreeg
ik de smaak van het wielrennen te pakken. Omdat ik redelijk
goed uit de voeten kon, waagde ik mijn kans bij de VWF. Ik reed
er een zestal koersen en won vorige week nog in Horebeke.'
'In Rozebeke maakte ik mijn echte debuut als wielrenner. Ik
begon aan de wedstrijd met de intentie de koers uit te rijden.
Groot was mijn verbazing toen ik vlot meekon met een kopgroep
van acht. In de voorlaatste ronde versnelde Verdickt en ik sloot
aan. Bergop was ik de betere, dat voelde ik meteen. Op de
slotklim van de Rekelberg schudde ik mijn metgezel af.
Debuteren én winnen is een droom die ik relativeer. Een sterk
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gestoffeerd deelnemersveld was het niet, maar dat doet niets af
van mijn prestatie.'
Bart is master lichamelijke opvoeding en volgt weldra een
lerarenopleiding aan de Gentse Universiteit. 'Mijn debuut als
coureur was een geweldige opsteker. Ik besef wel dat het de
komende wedstrijden moeilijker wordt om mijn wil op te
dringen. Normaal gezien rijd ik het komende weekend in de
Zottegemse deelgemeente Leeuwergem. Bevestigen is mijn
uitdaging. In Rozebeke kon ik me nog als een totaal onbekende
coureur bewegen in het peloton. Dat zal snel veranderen.'

Freddy De Geest
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