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DE REUKLOOZE FLY-TOX io er geheel op «anjtetvcteo ca» te worden gebruikt ia
plaatsen, WMr het a a n w e n d e n van een iniectendoodend middel kitsch en hinderlyk it.
al* in kinder en ziekenkamers, keuken*, eetwaarmagazynen. kappcrstalons enz
De werkMameid van REUKLOOZE FLY-TOX i« afdovndei hy naakt «een vlekken en '
zuivert de lucht.
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Het "EXTRA SCHUIMyERMOGEN»
der Sunlight Zeep
Hun kleederen
lijn vlug
is onmisbaar
besmeurd aan

ferme; 17) Klerx J; 18) Segers P.;
19) Frederix J.; 20) Bierwerts H.; 21)
Adams G.; 22) Vanoppen; 23) Verschueren C.; 24) Lefèvre; 25) Van Roy
26) Pelgrims; 27) Lemmens Aug; 28)
kraag en
Ceuppens; 29) Meulemans J.; 30) Van
Doninck; 31) Rutten Edm.; 32) Groomouwen.
taers P.; 33) Voncken; 34) Desiron ;
35) Bullens; 36) Kinarts; 37) Spiraerts; 38) WaegemenasCl. 39) Goyens
A.; 40) Logist L.; 41) Buytinx; 42)
Claes L.; 43) Willems: 44) Stesses;
45) Creus H.; 46) Van Camp; 47) Dedrijver; 48) Van denborne; *9) Strauwen; 50) Geuten: 51) Ketelslegers J.
52) Van Opstil; 53) Rayen; 54) Vangenechten: 55) Alen A.; 56) Nulens ;
57) Ketelslegers E.; 58) Morhaye; 59)
Lemmens A.; 60) Arnolds; 61) Et.
Schoofs; 62) Claes Emiel.
DE K O E R S
KinderkleerTe 2 u. stipt wordt er gestart. In gesloten groep gaan de deelnemers de
goed is vol
baan op naar S.-Truiden. Om reden
dat de weg opgebroken ligt tusschen
stof en vuil,
Hasselt en Herck, wordt pas voor
goed vertrokken bij den inkom dezer
vooral langs
gemeente. Het weder ziet er maar weide boorden.
nig bemoedigend uit: de lucht is grijs
overtrokken en 't zonneke dat even af
en toe doorbreekt, ''jkt maar flauwtjes.
Daar loopen ze van stapel!
De bende rekt d-delijk geweldig en
ligt in een oog-wenk over 'n lengte van
200 meter verbrokkeld. Het eerste meldenswaardig gebsrren is een ferm valpartijtje, w- -aan Gheys, Verschueren,
Ketelsleger, Logist Alen, Van Camp en
Lefèvre de ongrage deelnemers zijn.
Laatstgenoemde blijft in de gracht
liggen en moet het alreeds laten ste•1 weder Is de Col de Braus een ware hel l m. 25 s. S Maes; op l m 30 s Ver ken; dit te Alken ter hoogte van den
voor de renners.
vaecke. In den afzink beproeft Martano
Gelukkig is het nu precies niet zoo zijn voorsprong op Magne te vergroo- weg naar Kozan; we stoppen even en
stikheet als tot nog toe het geval was. ten, maar deze waagt alles of niets en zien dat de jongen slechts licht geGieteren avond was het werkelijk te zal zij tegenstander, die Trueba nog kwetst werd, maar met 'n totaal ontdrukkend gefeest; zulks kon niet blij- overstak, spoedig weer inloopen.. Sa- redderd rijwiel gezegend zit. De nieuven duren en gister avond kwam dan men gaan ze over Ezquerra, die k re- we slachtoffers van dezen val hebben
ook een hevig onweder over 'de --Ueek veerde. Ondertusschen heeft Vietto zijn allen min of meer voeling verloren.
woeden.
voorsprong weten te vergrooten en Verschueren zal eerst weer weten In
>6i de renners het kontrooibladno- moedig voortspurtend onder den pias- te loopen na n paar kilometer.
men teekenen in de taverne AlDe-t I, senden regen, komt hij te 3 u. 4 m.
Nog vóór St.-Truiden zien we Alen
Sommige kleerstukken worden haar "extra schuimvermogeTï"
Place Massena, vallen zelfs enkele eerst boven op den Sospel, hevig toege- aan zijn pedaal werken en niet erg
druppels iemelsche dauw uit de over- juicht. Op l m. 10 s. komen Magne en verheugd schijnt hij, met dat gevalle gemakkelijker vuil op de eene alle vlekken wegnemen en als
trokken lucht. Dit schrikt nochtans de Martano; op l m. 30 s. Trueba; op 2 m.
massa niet af en de rijders, vooral Vi- 15 s. Ezquerra: op 2 min. 50 sec Sylv, tje. Dat is al een van da groote faplaats dan op de andere en U ze dan daarna wascht
etto natuurlijk, die van de F tad is, Maes en Vervaecke; op 3 min. 20 sec., vori's die in nssten zit. Bij het uitoogst veel bijval MJ de sportllefhobbe-;.-. Lapébie en Canardo; op 4 min. 50 sec. gaan der stad, zal onze klepper met
alhoewel elke gewone wasch- zullen ze heelemaal kraaknet zijn.
Al de tot nogtoe overgeblevenen van Morelli, Geyer, Herkenrath, Molinar, n mooien sprong weer aansluiting
den Kalvarietocht van Desgranges zien Gotti, Level, Marcaillou Pastorelli en mjgen. De Trudo-mannen staan bemethode ze kan opfrisschen is Gebruik Sunlight voor wasch en
er blakend van gezondheid uit. Marta- Salazard; op 5 min. 20 sec. Louvlot die «end als felle sportliefhebbers: het
no, die gister licht lijdend was. stelt het bandbreuk had.
<an
dan
ook
riet
mis
of
in
de
straten
er toch Sunlight noodig om ze schoonmaak alsook voor uw toilet
weer beter en is natuurlijk nog meer
Zonder te verslappen gaat Vietto de
dan gewoonlijk omstuwd door 'n scha- Col van Castillon bestormen, dien hij te staat een dichte massa de renners toe
kraaknet te maken. Terwijl ge Sunlight is een zuivere zeep die
re supporters die hem hun aanmoedi- 3 u. 30 m. bereikt, waarop hij zich laat te Juichen, binst hun doortocht. Plots
gingen niet sparen. Caralis, de sport- afzinken naar Mentons. Achter hem komt er heftige roering in de voorste
eventjes met een stuk Sunlight zoowel voor de huid als voor de
komissaris, heeft bliksems veel moeite woedt de strijd In alle hevigheid. Mar- •angen: Een 10-tal rijders hebben zich
al de renners, over heel de oppervlakte tano weet hem nog voor de aankomst .ichtjes losgerukt, w.o. we herkennen.
op de vuilste deelen wrijft zal fijnste weefsels geschikt is.
der Massena-plaats verspreid, samen te in te loopen, en aldus weer enkele mi- 3uytinx, Moons, Adams, Goyens, Breskrijgen. Zoo komt het dat Biscot het nuten op Magne in te winnen.
sers, Bullens Reniers. Verschaekelen;
vertrek slechts geven kan met 6 miVervaecke komt prachtig derde in de
nuten achterste!, zoodat te l u. 36 de algerneene rangschikking, en verdringt Deferme, Van Opstal en Strauwen;
43 rondemannen den weg terug aan- meteen ook Morelli van de leiding 'n Schoofs en Epiraerts trekken bij.
Thans demarreert Geuten en neemt
vangen.
de klasse der afzonderlijken.
Inderdaad, we moeten even terugVietto wint in den sprint van Maita- met den sla& 50 meter; de anderen
waarts een kring maken over den no, terwijl in groepje II, Magne meeslei ;lapen er chter niet op en te Brustetn
s de rust w :r voor 'n tijdje hersteld,
sospel alvorens, na nogmaals Nies te blijft over Trueba.
hebben aangedaan, de richting van
lier moet Arnols.in moeilijkheden verEEN LEVER PRODUCf.
Cannes op te gaan.
UITSLAG VAN DEN 11en RIT
teerend, achterblijven. Reniers houdt
Het is in een eerder traag tempo dat
niet van groot gezelschap en tracht
. M. S.
de renners naar de helling heentoeren.
r uit te pijlen: hij leidt hard de beVIETTO
9 7
waar de moeilikjheden hen wachten
tlimming van het bergsken dat ons
Martino
id.
Aldra zien we 4 rijders zich afscheiden:
laar BorglooT moet brengen; nie- ergens 'n ongelukje moet tegengeko- Henri Schevenels, Diest; 11) Jo?. Ml
Magne
12 30
Vietto, Martano, Erquerra en S. Mae*.
WIELERNIEUWSJES
mand echter wil begeven en we ko- men hebben; we zien hem op Spi- chielsen, Overpelt; 12) Georges HPITrueba
id.
opgevolgd op den voet door Magne, LaLapébie
15 26
men met 'n 40-tal rijders in het Sui- raerts, Bullens. Waegemans en Strau- Mulders, Gruitrode; 14) Hendrik Swin DE W E R E L D K A M P I O E N S C H A P P E N
pébie en Gotti; de anderen liggen Wijd
6. Vervaecke
id
TE LEIPZIG
cerstadje voorbijtceren. aan 'n duchtig wen komen: nog 'n halve Km. verder nen, Meerhout; 15) Joseph Van Oppen
los. De 4 kopmannen houden vol en ko16) Emile Convens, Lumrnen
18 47
Op 10 Oogst beginnen te Leipzig de
men samen aan den voet van den 7. Meini
reintje.
zien we Deferme die los ligt; hij doet Zolder;
17)
Marcel
Louis
Geskens,
Kwaadm*»
8. Louviot.
wereldkampioenschappen, dus nog een
Braus waar Martano afstapt om tijn
Vanoppen stapt 'n weinig verder af; oos teeken dat hij platgevallen is.
18) Francis Carolus Troon goede drie wektn. De Belgische wieler9. Morelli
wiel te draaien. Vietto, Maes en Ere Jekervallei biedt 'n prachtig uit- Verder oversteken we Ketelslegers. chelen;
beeks,
Kwaadmechelen;
19)
Hubert
10.
Pastorelli
bond
zich dus met de uitzending
querra gaan samen de helling op, met
icht. waar de lenners nochtans niet Geunis, Grootaers, Moons, Clerx Lem- Claes, Wellen; 20) Basile Maris. Zonho van dedient
11. Vignoli.
Belgische rijders bezig te houenkele sekonden voorsprong op "erchijnen
van
te
willen
genieten,
want
mens en Claes L.; nog verder zit Meu- ven; 21) Jozef Vandeloo, Zonhoven; 22) den; naar wij vernemen zal daar
12. ex-aequo Ezquerra, Gotti, Canarvaecke, Lapébie en Magne. Maar Mjrer weer moet geklommen worden, lemans alleen te kampen; enkele se- Louis Hosten, Kermpt; 23) René Put Woensdne a.s. door hpt spnrtkomitfit
do. (V er. Svlvper Maes. aller.
tano zal weer bijkomen, terwijl thans
ersnelt het tempo nog, zonder dat ie- conden hierop komen we bij den groo- man. Kuringen; 24) Louis Achten, Zon over beslist worden.
zelfde üjd als Mcini
Lapébie zijn wiel keeren wil. Zoo Kien
Kr zullen ook wel weer wat woorden
we dan halverhoogte een peleton van 7
20 04
nand lossen 'zal. Te Tongeren, na l u. ten groep die nog én 20-tal eenheden hoven; 25) Julien Munten, Wnterschei
17. Level
Henri Metten, Hasselt: 27) Johnn gekraakt worden. Niet zoozeer wat de
18. Molinar
renners, n.l. de 6 bovengenoemden met
id.
min. koers. 7ijn we nog steeds met telt; onder al het geweld moet Willems 26)
nes
Pieters,
Genk:
28)
Herman
Jacobs
sprint
liefhebbers aangaat, want daar
19 Herckenra'h
22 06
Trueba. Vietto demarreert, maar Mag
'n héele bende, geleid door Geuten, die hier begeven; Van Doninck kan het Vliermaal-Rr.cdt: 29) Verbeemen MarHeuzy aan de spits. Ook over
20 Speicher
id.
ne snapt zijn wiel: samen hebben ze 100
ferm
snokken
zit.
Te
Overrepen
hebook
niet
langer
meer
bolwerken;
M.
cel, Hasselt; 30) Raymond Soefers Scherens voor de sprint profs valt er
21 Renaud
23 15
m. als Martano. die het gevaar tijdig
ben Kinarts, Grootaers en Claes dat Loncke. uie te Houthalen op kop zit, Heusden; 31) Herman Dupont. Herk- niet
id.
te twisten, maar wel is het een
merkt, erop springt met de andprer
22. Salazard
karweitje
overgenomen
en
jagen
hard.
demarreert
plots;
enkel
Kutten
kan
Ct-Lambert; 32) Christiaan Cremers v i . i ig, of men een twee en en derde
aan het wiel.
Lanaken;
33)
Jozef
Leenen,
St-Ti
uiden;
Te
Kortessem
zien
we
Deferme
den
zijn
wiel
houden,
en
bieden
spurten
A
L
G
E
M
E
N
E
R
A
N
G
S
C
H
I
K
K
I
N
G
prof
stuurt. Indien dat gebeurt dient
De strijd is aangrijpend schoon, terkop nemen en 't troepje vooruitsleu- weg; maar Désiron en Stesses doen 34) Louis Struns, Kuringen; 35) Jozef men zeker aan den jongen Huybrechts
wijl boven de koppen het onweer woedt
MAGNE.
ren naar Hasselt, waar we voorbijko- graag mee en loopen eveneens weg: Heusdens, Zonhoven; 36) Michel Hou- de kans te geven, want niets is zoo
en de stortregens neerkletsen op de
Houthalen; 37) Alfons Bos. Zon- bevorderlijk voor de ontwikkeling van
Martano.
men: 58 K"m. werden reeds af gelapt, achter hen wordt de achtervolging ben,
renners.
hoven; 38) Jozef Celis. Zonhoven; 39) een jonge sprinter als de deelname aan
Vietto.
Op anderhalven kilometer afstand
op den tijd van l u. 32 m.
echter dadelijk ingezet en doorge- Georges
Vanhoyland, Zonhoven; 40) groote tornooien.
Vervaecke. (lê afzonderlijke).
van den top demarreert Vietto opnieuw
Ter hoogte der Kemptsche Poort zien voerd ook.
Jules Daniels, Gilly; 41) Marcel DeVoor de baan (liefhebbers) heeft men
en gaat alleen aan den haal; op 100 m
we Voncken afstappen, totaal uitgemonstrier. Maurage.
een maatstaf aan de rangschiking van
We
loopen
wat
uit
en
zien
een
eindvecht Kzquerra; dan komen Martano '
MAANDAO 18 JULI
put naar 't schijnt. Pawlak volgt hier je vóór dit geweld Verschueren en
Wanneer we de inschrijving overzien, het nationaal kampioenschap en verTrueba, Maes en Vervaecke samen, vervalt al dadelijk op dat de knapen van
op l min. 10 s
zullen dus Lowagie, Lodevolgens Magne. die op 'n zeker oosrnTu-aalfd? rit: Cannes — Marseille
Haegdoren, die hevig jacht maken op alle kanten der provincie, ja van Bra- moedelijk
wyck.. Houde, Paul André en Vandenblik wel 200 m. achte.rstel heeft op
We wachten nog enkele minuten, de. leiders, Bammens en Verschaecke- bant, Antwerpen, zelfs uit 't Walen- borgh
In
aanmerking
komen.
Martano.
00.—
12.— maar daar niemand opdagen komt, len, die te Zonhoven wel 300 m. voor- land zijn opgekomen.
Cannes
Het groote twistpunt vormt natuurZiehier de doorkomsten boven op de:.
stijgen
we
maar
liefst
weer
in
ons
13.—
35.—
iTrejus
Te 4 u. 30 wordt het vertrek gegeven lijk de uitzending der beroepsrijders
liggen en ondanks al de pogingen hunBraus. Op kop Vietto 2 u. 50; dan op 3r
15.35 «blauw voituurtje» en stormen de rij- ner achtervolgers, uiet meer vervoegd en na een ronde als verkenning gaan voor de baankoers. Men weet hoe de
18.—
Toulon
sek. Ezquerra; op 35 sek. Trueba; op
de
jonge mannen aan 't jagen dat ie- weg in Leipzig is: een omloop van P
ders
achterna,
in
de
richting
van
Zon195.—
17.25
Marseille
worden.
40 s. Martano; op l m. 15 s Magne: op
dereen er van verbaasd Is. Daar zijn ze, Km. in makkadam. 't profiel en aard
hoven. Te Zolder achterhalen we eerst
de ronde afgelegd in 9 min. Op kL'p 15 dus van en kermiskoers. En dan komt
Reniers, die achter aan het bendeken
DE UITSLAG.
man. getrokken door Hazevoets en Pee- daar
hangt, vermoedelijk 1denkt René dat
in de eerste plaats de nationale
ters. Óp 200 m. volgt de rest der rij kampioen
de laatsten straks w° de eersten zulLouis Roels voor in aanmer1) Verschaekelen W. van Peer, tie ders.
len zijn; 't zou de eerste maal niet 115 Km. in 3 uur 3 min.;
Tweede ronde afgelegd in 8 min. Ze- king, die niet slechts te Francorchamp?
de
beste
was.
doch op zoo'n terrein als
zijn... We hopen het met hem, maar
2) Bammens op 10 meter;
ven renners komen op kop voorbij getrokken door Jacobs en Robben. Op l kind aan huis is. Zoo'n tererin vergt
denken wel niet veel goeds van dat aan
3) Verschueren op 20 sec.;
rappe mannen; we hebben er bij domin. volgt de groote groep.
den staart bengelen... Mocht anders
4) Haegdoren;
Derde ronde in 8 min. De 7 zelfde zijnen Kaers vooro'i. die door drie
dat woord uit het Evangelie straks be5) Logist;
leiders met steeds Robben als trek overwiningen in baankoer&en bewezen
waarheid worden. Hasselt ware te
6) Loncke Michel;
heeft, dat hij dit zoowel kan als iet§
paard.
klein! en Frans Vanbergen zou het
7) Bierwerts;
Dan Leo Deryck, Hamerlinck,
In de groep heeft er nu een groote anders.
wellicht
Vissers, waarbij men ook beminst van allen tevreden zijn... We
8) Goyens;
verbrokkeling plaats gehad. Vier man
gunnen René van harte den palm.
9) Désiron;
rukten zich los en volgen op l min. — hoort te denken an Daneels. Want al»
50 sek. later komen weer 3 man. waar- er ooit en koers gemaakt was voor
Weer wordt alar. i geblazen: we zien 10) Van Opstal;
Gust, dan is h»t w»l dit wereldkampina al de andere verdeeld.
't hêele boeltje in 3 groepjes uiteenval- 11) Bremers; 12) Reniers;
Vierde ronde. Daniels. Robben, De- oenschap.
13)
ex-aequo:
Rutten,
Vanroy,
Alen,
len.
Een
Ie
groep
bestaat
uit
29
eleZooals men ziet is er keus genoeg en
Na een veelbewogen Koers eindigen Verschae- menten, getrokken door Em. Claes. Stessens, Van Genechten, Segers, Ray- moustiez. Op 400 m. de groep bestaande vandaar
dat de verkiezing des te moeiuit
de
vier
achterblijvers
uit
groep
l
Lemmens Alb., Vandersmissen ; en groep 2 die deze inliep.
ijker zalzijn.
ckelen en Bammens, van de Hasseltsche Velo- Spiraerts, Vandersmissen, Aug. Lem- en;
Ondertusschen vernemen we reeds de
mens en onze R^é Reniers; 'n 100 tal Vandenborne Adams en Meulemans.
In de vijfde ronde heeft Robben zich
De Hasseltsche Vélo-CTub wint den losgerukt en komt alleen voorbij. Soo jamenstelling der Italiaansche ploeg,
Club op de Eereplaatsen
meter hiervoor liggen 'n 7 tal renners
omvattende
volgende lijders, welke op
nl. Alen, Vandenborne, Willems, Cup- beker voor clubs met Verschaekelen, alijft de stand tot in de 8e ronde, vaar de aanstaande
wereldkampioenschapRobben
nog
met
200
m.
voorop
ligt
Bammens
en
Haegdoren
(1+2+4)
7
waar
reeds
vroeg
de
hh.
J.
Knaepen,
pens,
Rutten,
Verschueren,
Deferme;
Vooraf een eere-saluut aan dergelijpen de azurenkleuren zulen verdedigen:
maar
in
de
9e
ronde
wordt
hij
ingeloopunten.
M.
Smeets,
Vanni*sen
en
Vanwelkeneen ander peleton ligt nog 'n 200 m.
Snelheid liefhebbers:
Pola, Mozzo,
ke inrichters, óie zoolang het leven
pen maar 't is toch Robben die 17 man
Rigoni en Bambagiotti.
eener koers kunnen rekken; 19 jaar huyzen hun tenten hadden opgeslagen verder vooro; en bestaat bij het in:rekt bij de doorkomst voor de 10e rnSnelheid
beroepsrijders:
Pelizarrl,
achtereenvolgens met evenveel succes en de geleidelijk toestroomendt klan- gaan van Beringen uit Haegdoren,
de, die de laatste is en nu is begonnen.
en Linari.
Weer is Robben de baas en komt al- Hergamini
zoo'n wielerwedstrijd kunnen blijven in ten. t.t.z. de zich aanmeldende rijders, Moons, Verschaekelen, Geuken, Bam Baan beroepsrijders: OiiPira pn Olleen toe met ongeveer 300 m. waar Jeestand houden, getuigt van niet weinig niet de dorstige s'amgasten van het mens, Pelgrims T 'ssers, Meulemans,
tno.
nen wint voor Hasevoets.
ijver en kunnen. Oe oudste Wielerclub café, voorzagen van een proper rug- Claes L. en Loncke M.; hier toont GeuUIT ZONHOVEN
Een mooie koers van den w i n n e i en
ten zich weer eens de hevigste.
der Provincie haalde dit jaar eens te nummertje.
eveneens van de andere renners.
meer eer vau haar werk.
Als we de lijst der vertrekkers in Te Leopoldsburg hebben we nog slechts
't Volk was begeesterd door 't «port
De ronde vaa Limburg voor Juniors handen krijgen, tellen we niet min dan Verschaekelen, Bar mens en Pelgrims
dat die knapen ons te genieten gaven.
UIT GENK
bleek haar plaatsje op den koerska- 58 namen; men maakt er ons gauw op kop, met op 'n 150 tal meter de
Ie Zonhovenaar was Maris R., pn v n
KNAPENKOERS
Op
Zondag
22 Juli us. om 4 uur zal
groote
groep,
die
niet
min
dan
38
kleplender overwaardig. Niet enkel van de opmerkzaam op, dat hier niet min dan
HOE ROBBEN R E M Y VAN A L K E N dient allen lof.
nr op het terrein van Kerkebosch een
pers
omvat,
peleton
en
2
versmolten
zijde beschouwd der belangstelling die 12 kleppers tusschen zitten onzer loDE BLOEMEN KREEG
vriendenwedstrijd gespeeld worden tusnatuurlijk thans ooi: zoo groot was, kale club, gelijk het anderzijds wel zijnde, en de anderen van groep l opschen Hasselt V. V. I en Genk V. V.
geslorpt
hebbende,
bij
den
ingang
van
als voor geen enkel andere juniors - past ook aan 'n .inrichtende club met
Er werd alhier ter gelegenheid der
Ieder die een weinig bekend is met
Een tweede knapenkoers over 2 r jn- den sportgeest en het kundig spel van
't dorp. We wachten even tot het mee- kermis een knapenkoers betwist, onwedstrijd, viel deze krachtmeeting van 'n faam als onze Hasseltsche V.C.
den
van
4
km.,
aangeboden
door
een
der
groote
belangstelling.
rendeel
der
rijders
voorbij
Is
en
zetten
Haai-Waai
zal er aan houden de Genhet kruimpje-uit onzer Limburgsche
Zij die vertrokken: 1) Louis Hermans sportief oud-Zonhovenaar. gaf volgpn- ker nieuwe gepromoveerden aan het
ze vervolgens achterna.
«espoirs» een succes te noemen, maar
LIJST
OER DEELNEMERS.
n^ uitslag:
werk te zien tegen de oude ratten van
Te Hechtel merken we eerst Buy- Hasselt; 2) Robben Remy, Alken; 3)
tevens en vooral onder 't opzicht van
1. VANDELOO JOZEF.
Haeren Gustaaf, Hasselt; 4) Hasebevordering: H. V. V.
1) Reniers R.; 2) Haegdoren M.; 3) tinx, die er wel 'n kruisje mag over- Van
het hooge gehalte dezer veelbewogen
voets Georges, Munsterbilzen; 5) Pee2. Veron.
Voor de liefhebbers van schoon en
proef, waar duchtig om de brokken Loncke M.; 4 Bammens L.; 5) Moons maken, want voorop slaapt men niet; ters Frans, Beeringen; 6) Paesen Edu3. Celis Jog
fair voetbal, is dit een eenige gelegengestreden werd aan 'n uursnelheid van L.; 6) Verschaekelen W; 7) Bressers 400 m. verder .it Er.i. Claes, nog wat ard, Dieat; 7) Verboven Maurice, Schaf4. Maris B.
hpid nm vóór dp kampioenschappen op
_ er .A.; 8) Pawlak; 9) Geuntó H.; 10) H. verder Pelgrims, die tos weggevallen fen; 8) Kerkhofs Camiel, Hechtel; 9)
6 Vanhoylandt.
eigen veld een pchte Dromotiematch te
gemiddeld
37 Km. 710 m. Het ging
m
ta bij de koploopers, «n waarscWnliJk Rene Veron, Heist-op-den-Berg; 10)
7. Heusdens.
7ÏPP betwisten.
druk toe omheen het Hotel Schrëurs, Vandersmissen; 11) Oeys A.; 12) De-
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12e Rit; Nice-Cannes (126 Km.)

Voor de 3e maal kaapt Vietto
den zege weg. Vervaecke
neemt de eerste plaats in
bij de Afzonderlijken»
De Rustdag te Nice
Oe rustdag van Zaterdag was zeker
niet gestolen, vooral na ds zware ritten welke de renners komen te beleven. Het lijt niet la onze bedoeling die
ritten opnieuw te beschrijven.
De Franschen, wij dringen er op
aan, gaven tijdens de Jongste ritten
teekens van verzwakking. Wij hebben
er zelfs op gewezen dat de verstandhouding minder goed geworden is. Alleen Magne schijnt opgewassen voor
de taak, die hem te wachten staat
Hij verdedigt zijn gele trui en de
strijd is er eenzijdig door geworden:
Magne tegen Martano, of Martano tegen Magne, daar de anderen reeds te
ver achter zitten.
Gelukkig hebben wij nog hetzelfde
bij de afzonderlijken. Hier wijken Morelli en Vervaecke voor elkaar geen
stap achteruit, zoodat de Ronde eenerzijds een strijd Magne-Martano is anderzijds een strijd Morelli-Vervaecke.
Wie het halen zal In beide kampen
Is een nog moeilijk op te lossen vraagstuk.
Magne heeft het geluk landgenooten
te hebben, die hem desnoods een handje kunnen toesteken als de le-.derstrul
In gevaar Is. Falen zijn mannen, zoo
zijn er buitenlanders, die onmiddellijk
klaar staan om hulp te bieden.
Martano kent hetzelfde geluk niet
en moet op zijn eigen krachten rekenen om het tot een goed einde te brengen.
Hij weet hoe zwaar het werk is, dat
hem te wachten staat, maar toch wanhoopt hij niet de gele trui aan te trekken, voor we te Parijs zitten.
Onze Zuiderburen hebben ingezien
dat enkele van hun goede krachten
achteruit gaan en hun plaats ingenomen wordt door Morelll en Vervaecke,
twee afzonderlijken, die in deze Ronde
uitblinken en er sterker dan ooit aan
denken de azen verder den loef af te
steken. Dat zullen de Franschen, die
de eerste slachtoffers van Morelli en
Vervaecke zijn, zeker niet hebben gedacht toen zij Parijs verlieten.
De gemengde ploeg Spanje-Zwitserland, die bij den start een rol van weinig beteekenis moet spelen, is op de
2e plaats geraakt in de landenrangschikking, wat niet ten voordeele van
de Italianen, de Duitschers en de Bc!
gen pleit.
De Spanjaarden, die het hier vooral
goed doen, zullen zeker nog een hofdrol spelen in de Pyreneeën. Of zij de
tweede plaats zullen behouden is een
andere zaak. Wachten is hier de boodschap.
De Duitschers, die te Evian op de
tweede plaats stonden, zijn nu naar de
vierde verhuisd. Geyer had er veel
moed op, maar alleen kan hij het niet
bolwerken en hij schijnt daarbij nog
een andere rol te moeten vervullen!
Voor de Belgen is de huidige Ronde
een ramp zonder weerga geworden.
Vroeger waren we nog in strijJ voor
de eereplaatsen, thans zitten we zoo
ver achter, dat er zelfs gen kans meer
bestaat een plaatsje vooruit te gaan in
de landenrangschikking.
Het pijnlijk ongeval aan Rom. Maes
overkomen, heeft de Belgische kolvan de Ronde nog meer ontmoedigd.
Maesje was in de Ronde goed begonI nen en na een M1d1e van inzinking op
de Alpen, kwam hij er terug boven r
Vóór den afrit te Digne had hij ons
|aog gezegd:
— Ik voel me minder vermoeid, 't is
l te zeggen, ik wordt er nu aan gewoon
| «n zal me nog dikwijls onderscheiden..
Het noodlot heeft het niet gewild en
l hem uit het strijdperk geh;ia'1 waarin
hij aan het leeren was hoe men Ronde| man wordt.
N» een verkwikkende rust in het
l schoone Nizza waar Zaterdag dr Nationale Fransche feestdag met veel luister, glane en rumoer gevierd werd, komen onze Ronde-mannen vandaag opnieuw In het strijdperk om den elfden
rit af te leggen.
De geringe afstand van 126 km. zou
doen vermoeden dat de renners voor
«en pulk ritje staan en het hoegenaamd
niet lastig gaan hebben. Doch de werkelijkheid is anders en Zondag zal er
nogmaals veel gezwoegd, gezweet en
gezucht worden: drie kwade Cols moeten zij «over» met name Castillon,
| Braus en Turbie.
Sommige renners aanzien Nizza-Cannes als den lastigsten rit van de Ronde omdat er daarin zoo hardnekkig gevochten wordt, vooral door de Italianen
en de gewestelijke renners. Bii heet

. . voor het wasschen'
van zeer vuil linnen

SUNLIGHT ZEEP

V m Belgisch Congo tot den Belgischen Verbruiker.

De Ronde van Limburg
voor Juniors.

