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De Zusters Kindsheid
Jezus (Blauwzusters)
HASSELT.
hebben hunne inrichtingen:
Boomgaardstraat 25,
Klooster (Hemelrijk.)

Oonafhankelijken in Brussel - Leysero

Persoonstraat, 3 en 5,

f
Lichte
Sigaretten
St-MICHEL
j
DEMONT Frans
Rood Pakje.... een genot voor U.
•
wint schitterend.
1. 10 fr. het pakje van 12 — 2.20 fr. het pakje van 25<

Bewaarschool — Lagere scholen.
Middelbare School en Humaniora.

Maestrichterstraat 100,
Normaaschool voor Ugere- en
bewaarschool - onderwijzeressen.

Maastrichterstraat
Tehuis voor oude vrouwen.

Rozenstraat 17, TUIN WIJK
Klooster,
Bewaarschool — Lagere scholen.
Weezenhuis voor meisjes.
Kinderkiïbbe.

"iSoole wedstrijd 5p *.ouw geret
het lokaal sportkomiteit der ge te had spijtig genoeg, af te rekemet de konkurrentie van Wanfer- Boulet wat voor gevolg had
al: de renners uit de Boriiiatves f n
uit Oost- en West-Vlaanderen het
st naar de zwarte street keen tolt werden de inr'chters niet begd door een mooi tPaaschweer> want het weze hier gezsgi, dat wc
ds tan 'a morgens vroeq; sneeuwvlain ontvangst kregen en het is heel
ataanbaar dat er doordien nog heel
t renners waren thula^eoleven
et uitreiken der rugnummer.s greep
ts in het Hotsl «Ville de St Trond»
n de officieele tafels waren het de
. Dimbour en Vermeul<m die zich
ee gelasten en toen rorvl l uur de
trool gesloten werd, hadden efn 90renners hun St. Micliel-nummera
en afhalen.
m l uur 30 minuten «tuurt heer
eet na de gewone litanie de jmge
ers de baan op en de veelkleurige
de gaat vanaf de eerste kilometers
40 in 't uur doordien dat ze de
d op den linkervleugel hebben. We
pas 10 km. ver als Lo,?ist moet afpen om een anderen band te Itg, wijl Sterks en Meganp? een paar
meter verder hetzelfde lot ondertusschen gaat de,gróote groep e an
helsch tempo; Tlrenewaerts zoo
zelfs dat Kolk en Meeuwis de sr.elang niet kunnen bijhouden Bij de
mannen zijn Kemps, De Benenger,
ond, Huybrechts, de geweldtgsten,
echter niet belet dat wij te 2 u.
Tienen voorbijtrekken, steeds met
70-tal renners in groep ééa.
ij den doortocht dezer stad woronze renners luidruchtig t.oege t en de volksmenigte ap gansch de
egen Is haast onschatoaar.
weg naar Landen blijft de gang
rap doch de groep blijft steeds
o ten en omvat nog steeds 70 man.
engevolge der talrijke volgers — er
er wel 100 — U het ons haast onelijk op den achtergrand e?n overt te gaan doen op gevaar rooit
r den hoofdgroep weer te zien.
oorbij Landen waar da to^choueven talrijk zijn als te Tienen, lawe de renners aan bun 'ot over en
u en ons naar Leysem alwaar de
ers nog steeds met 72 man a*n de
g voorb'jkomen. Hier moet nog
groote rond« over Hannuit, Lan, Leysen afgelegd worden, waarna
renners nog 15 kleine ronden moedoen.

De groote groep die steeds aan 40
per uur rijdt, begint nu gaandeweg
hare slachtoffers te maken Eerst moet
Hemelrijck door wielbreuk opgeven,
wijl Ruytings, Simaer, Decoyer, Kcik,
Pelgrims, Meuwis en Hauffrin beurtelings gelost worden en den str j d t taken.
Claes Armand die een zeer verdienstelijke koers deed, Is door yi'.donbreuk
genoodzaakt den strijd te staken; echt
spijtig.
Tijdens de kleine ronden l? de strijd
even hardnekkig als voorheen, maar
hoe er ook aan de groep getrokken en
gesleurd wordt, tot scheuring komt hel
niet en er zijn nog steeds 55 man cp
kop.
Het zijn steeds Demond, Mazy en
Drossard die het meest de teugels in
handen nemen, wijl Feront door kaderbreuk gedwongen is op te geven.
Tijdens de 6e ronde gaat Uem-md er
zoo geweldig op los dat hij spoedig 50
meters voorsprong heeft op den griep
die nu erg verbrokkeld voorbijkomt en
waarbij Vanherzeele de acntirvolg'ng
ernstig op zich neemt.
De ronde nadien heeft de weglooper zijn voorsprong op 150 meters gebracht en wordt achtervolgd door een
groep van 8 renners. Jansena spant
zich aan de kar, wijl groep 3 op SOO
meters volgt waarbij Goyens het laat
steken; Thoen volgt even nadien dit
slechte voorbeeld.
Frans Demond vergroot stelselmatig
zijn voorsprong en heeft aan d« tiende
ronde reeds 500 meters voorsprong,
wijl in de talrijke groepjes U-rijke opgaven aan te stippen zijn.
Aan de 12e ronde heeft de vluchteling 40 sekonden op Clays, Janaens en
Fleurbaye, die groep 3 voorafgaan me!
300 meters.
Tijdens de twee laatste roeden heeft
de weglooper een weinig van zijn voo'-sprong verloren en heeft nog ongeveer
400 meters voorsprong en zal aus gr~x>te overwinnaar de eindstreep, over.
schrijden.
DE A A N K O M S T E N

1. DEMOND Frans de 120 km. <n
3 uur 25 minuten
2. Fleurbaye op 20 sek.
3. Clays op l wiel.
4. Jansens op l lengte.
5. Dhondt op 30 sek. '
6. Vereycken op 45 sek.
7. Joosten; 8. Reuten; 3. £e".jk: t)ewulf, Deraet en Leenaerts, 12. Walraevens, 13. Goossens, 14. Charlet L.; 15
Deceulaer, 18. Muller; 17. -**Uft : Dubois, Belsack Donnay en D i Meyer.

Koersuitslagen.
OP PAASCHDAG
TE VIEUX-CONDE *
1) ROSSELLE, in2 u. 50 min.;_
2) Masera ;
TE RANSART
l
3) Reins;
4) Desau;
, Medard BARBE, 135 km. In 4 u.
5) Scherpereel; 6) Hennebert; 1) Bo3 mlnutens;
val;
8) Desmet; 9) Vandekerckhove; 10)
R. Sambre op l lengte;
Penet; 11) Mistriacn; 12) Bulton.
Emiel David;
R. Haegeman op 15 seconden;
TE HOFSTADE
R. Van der Meersch op 45 sec.
1) VERSCHUEREN Constant, 135
Feduzzi, op 2min. 6 sec.; 8) R. Corkm. in 4 uren 35 minuten;
op 2 min. 15 sec.; 9) V. Van de
2) Torfs Jozef op 10 lengten} /
deren; 10) Jef Geets op 5 mlnj 11)
3) Charlier, op l minuut;
Belle; 12) Smets; 13) Van Neck;
4) Geeraerts;
Monty op 12 min. 55 sec.; 15) Fa5) De Lathouwer;
; 16) Hermbersln; 17) Van Kerck6) Verlinden; 7) Gelijk r Marrens;
e.
S tri j ven; Delfosse; Clootens; Cauwenberg; Van Hellemeert; Van Nimmen;
TE WANFERCE - BAULET
Boomans; 15) Ravels op 2 min.; 16)
den Wyngaert; 17) Van Beeck; 18)
GOUVERNEUR In 4u. 15 «ec. ; Van
Meuleman; 19) Ronsman; 20) VerDumonto p l wiel;
beeck; 21) Boeyens.
N A F H A N K E LIJ

K E N

Firmer;
Hernue;
BRUSSEL • POMMERERUIL
Van der Eist.
36 Juniors namen het vertrek om de
Pirap» op 2 min. J T) Joty; 8) van 110
km.
af te leggen.
rebel»; 9) Declercq; 10) Marcel
1) MERTENS, in 3 u. 23 min.;
rge; 11) Van Ransbeke ; 12) Van
2) Procureuri
r; 13) Pestiaux; 14) Waelschot;
3) William;
LiOraerta; 16) Preyns.
4) Frecour;

5) V. Vanhoute; 6) Dramais; 7) Lenoir; 8) Michiels.

JUNIORS

TE AUBEL
38 vertrekkers voor de 100 kilometer
TE STABROECK
af te leggen. Uitslag:
TTCEVOET Alfons de 103 km. In 2 1) VAN DEN BOSCH. In S u. 04 «In.
Uren 41 minuten.'
2) Abraham Hector;
Lauwers;
3) Adams;
Vermeiren;
4) Alb. Gerard;
Tfaijs;
5) Geuten;
/
Meesters;
>
6) Salvador; 7) Willot; s; Aon—«ni;
J. Fauwels; 7) Schellens; 8) Van Gustave; 9) Kinesse.
Broeck; 9) Oprues; 10 Kint; 11)
u; 12) De Visscher; .13) PinTE VAL MEER
; 14) Schampaert; 15) De Peuter;
Er waren 28 vertrekkers.
Pol Gerard; 17) Bonvarley;
18)
1) SCHRIJNEMAKERS;
t; 19) Franck; 20) Van der
2) Gelijk: Neven, Bielen, Dextersi
hem.
5) Gelijk: Vanomeren en Staasen;
7) Van Lessen; 8) Vrlentdts; 9) LeTE MONCEAl*
roy.
VANTDERETDEN;
Degroote;
Brullemant;
IN HET B U I T E N L A N D
Janssens;
Decock;
" ,
COGAN WINT DEN OMLOOP
Bouckaert; 7) Dewindt; 8) Van
VAN SEVRES

er; 9) Covolo; 10) Vandermeei. —
Over 160 km. betwist, gaf de Ie rit
25 vertrekkers.
volgende uitalag:

1) COGAN in 4 . 36 min.; 2) Cloarec;
TE RESSAIX
3) Bono in 4-36-02; 4) Plassat; 5) LaELEPINE, de 60 km. in 2 U. 2 m. chat 4-36-06. Maandag had de tweede
Puboiseon op l lengte;
rit plaats.
Carion;
'
Dordyck;
MIGLIORINI
WINT DEN
Fichaux;
GROOTEN PRIJS VAN
jSalmon; 7) Delmall; 8) Dupont;
BESTETTE
Kouter. — Er waren 28 vartrekUitslag van dezen wedstrijd voor bcroepsrenners over een afstand van 110
km.: 1) Migliorini, de 110 km. in 2 u.
TE LA CROYERE
54 min.; 2) Gr il la; 3) Dilva.
ELENS Marcel;
Robette Marcel;
DONATI WINNAAR VAN DE
Paul Ernest;
GROOTEN P A A S C H P R I J S
Desmedt Ernect;
Uitslag van de eerste proef voor ItaGelijk: Padou, Kernel, Watte, H. liaansche
liefhebbers:
Ie, Verbecq. — Er waren 36 ver1) DONATI, de 80 km. In 2 uur; 2)
ers.
Toccacelli; 3) Taddei; 4) Centilli.
TE GEERAAROSBERGEN
STON WINT P A R I J S - V E R N E U I L
Albert WOETS, de 133 km. in 3
Zondag werd deze baankoers over
ur 55 minuten;
100 km. verreden en gewonnen door
Janssens Jan op l lengte;
Ston. De orde der uitslagen lulden:
Vermeeren;
1) STON 100 km. in 2u. 52 min.;
an Eenaeme;
2) Connan; 3) Charlier; 4) Gosset;
Gelijk: 't Jollecyn; Peeterman; 5) Touzet; 6) Pompello; 7) Drlchet; 8)
tleir; Dominikus; Capoen ; Blanche?; 9) Adot en dan 26 renners
ergucht; Monsieur; Coenen; Ae- allemaal gelijk geplaatst
Van Impe; Janssens Albert ; PiTermont
AAN MAGNAT DE GROOTE
Deputter op 2 m. 20; 19) Troch
O P E N I N G S P R I J S TE GENEVE
rs; 21) Pauwels; 22) LansOver 150 km. werd Zondag bovenge) Dedonker; 24) Durand; 25) melde koers betwist, en de uitslag luide; 26) Develeer; 27) Schatte- de:
; 28) Remi; 29) Smolders; 30) Lo1) Ma gnat In 4-14-22; 2) Hans Martin;
31) Verbeken; 32) Lingier; 33) 3) Lehnian; 4) Spahni; 5 ) Bortalari;
00«Krfï
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6
"
•
•

De Ronde van Lïmbuig

De Rit van sneeuw en hagel aan

Afzonderlijke kamers met
sioen voor dames.

pen -

De nieuwe gebouwen en inr chtlngen
voor kleine kinderen — weesjes — oude vrouwen — inwonende dames, beantwoorden aan al de eiscaen, die kunnen gesteld worden.

Mager
Indien zij maar wist dat men ÏV
30 d4jren 5 pond kanofarhoogen in ge-;
• - • wicht, en dat zij
hate ingevallen en
bleeke w a n g e n
n i e t m e e r zou
kunnen zien! Heden, bevelen de
geneesheeren d e
Levertraan-Olie
Pastillen JESSEL
aan, omdat zij bedekt zijn met een
laag s u i k e r , en
z e e r aangenaam
om in te nemen.
Niets b e t e r dan
Levertraan-Olie
om g e w i c h t , levenskracht en gezondheid te geven
aan zwakke en uitgeputte personen.
Koop ecne doos JESSEL-Pastillen bij
uwen Apotheker (17.50 f r.) en indien
zij in een maand geen 5 pond in gewicht verhoogd zal U uw geld terugbetaald worden.

Parijs-Robaaïs
Zondag werd voor de 4e maal de • kan hij niet met het 2e peloton mee.
ronde van Limburg voor beroepsrenVan Hasselt, de winnaar van vorig
ners betwist.
jaar, zit hier in op kop.
's Morgens was het weer redelijk
goed; rond 10 u. koesterde men nog de
APRILSCHE GRILLEN
hoop dat het wat zou opklaren, doch
aan het vertrek bleek het meer dan
Opeens begint het te hagelen, steewaarschijnlijk, dat het een uiterst nen bijna zoo dik als duiveneieren.
kwade dag zou worden voor de renners.
Ze kletsen op de regenmantels der
Dit belette toch niet dat er heel wat renners, die gansch verkleund, half
beweging was aan de statie waar de bevroren, de handen om het stuur knelSportvrienden druk bezig waren om len. Velen hebben nog geen handschoetoch maar op tijd te kunnen vertrek- nen aan. Elke minuut richten zij zich
op om met de armen te slaan en beweken.
gingen te maken om het toch maar
DE VERTREKKERS
wat warmer te krijgen.
Het is ellendig om zien hoe de jongens rijden, sommigen het hoofd diep
Van Loock, Trekels, Van Krp, Pol gezonken tusschen de schouders, met
Mertens, Lucien Verdijck, Gurinckx, niets voor zich dan het sputterend achMarcel Van Schil, Collet, Fons Willems
van deze die, voor hen rijden.
Pier Cardinaels, Mathieu Cardinaals, terwiel
.Heel wat renners laten'het hier steken
Reniers, Achiel Michiels, Jos. Hamal, en slaan gauw den weg naar St-TruiSerneela, Louis Janssens, Roeien, Loop- den in.
mans, Geens, Driessens, Van Velthoven, Van den Wijngaerd, Devos, KemTHIEU CARDINAELS BREEKT
per Horemans, Verlinden, Bollansée,
ZIJN ZADEL
Schoofa, Louis Desmet, Conserière,
Palmans, Vervoort, Planckaert, Vlug- Even later Diepenbeek zien we Thieu
gen, Bradt, Molue, Van den Bulck A- verachteren. Wij denken, dat er iets
dam, Dhoey, Lely, Reyns, Gust Verdijk hapert aan- zijn versnellingsapparaat.
Vandensteen, Antoon Cave, Michel
Wij wachten tot hij "weer aanzet en
Dhooge, Van Hasselt, Sardeur, Deout- vragen wat hem scheelt.
te en Vergucht.
«Mijn zadel is kapot» roept hij ons
toe. Hij doet toch voort
HET VERTREK
Voor de Limburgers is het een gelukkige dag.
Om 12 u. 05 wordt van wal gestoïcen
3 i
«. _
naar de Groote Markt waar 't vliegend
CAVE IN AKTIE
i
vertrek plaats vond.
Van de schoonheid van deze anIn dit natuurgeweld schijnt Cavé zin
ders zoo mooie streek, met hare boom- te hebben. Onmiddell'.jtt, nadat hij hergaarden reeds half in bloei, wordt niet steld heeft, zette hij'de achtervolging
veel gezien, doordat het langzaam aan in. Weldra zit hij in het 2e peloton en
het sneeuwen gaat.
zonder op adem te j komen snelt hij
Cavé, en Van den Bulck nemen de naar den kop. D'Hooge, Alfons Willems, Bradt en Van Hasselt steken hem
bende op sleeptouw.
Gurinckx probeert al een « uitloop- een handje toe.
Op den wit-besnecuwd3n weg raar
je» doch het is niet ernstig gemeend.
Tot Gtngelom wordt er aan een kalm Genk duiden vier zwarte strepen het
tempo doorgedraaid en toch ziet Roe- spoor der kopmannen aan, die in half
waaiervorm achter elkaar aansnellen.
ien nog kans om te lossen.
Ze zijn nu reeds 90 km. op kop.
Vervoort stapt af om aan zijn versnellingsapparaat te werken. Hij komt
De LEIDERS INGELOOP2N
wat later weer gemakkelijk bij.
DE EERSTE BANDBREUKEN

Achter Gingelom moeten de renners
over een stuk «aartsslechten» kiezel.
Pas 50 m. zijn ze daarop of de bandbreuken komen met de vleet.
Gurickx, Verluiden, Serneels, Sardeur, Lely , Driessens, Vandensteen en
Velthoven zijn de eerste slachtofers.
Waarom zoo'n weg gekozen waar
men Limburg toch over prachtige asfaltbanen kan beschikken?
*»-

VIJT MAN WEG

Van deze reeks banddefekten profiteert Gust Verdijck om er uit te muizen. Cavé, Haack, Trekels en Loopmans zijn mee.
Na een korte weifeling1, er zijn nog
maar een twintigtal kilometers afgelegd, doen ze beurt om beurt kop en
weldra liggen ze 300 meter voor het
tweede peleton, waarin Van den Bulcke
op kop zit.
Te Gelindeo trekt Cavé zijn pejeton
tegen 36 km. de helling op. Loopmans
ook spaart zich niet om den afstand te
vergrooten.
Een flauw winterzonnetje schijnt nu
over de mooie boomgaarden en weiden
waarin koeien vreedzaam grazen, terwijl over de zwarte asphaltbaan, de
bontkleurlge bende verder sliert.
Te Veulen schijnt het peloton ernstig de jacht te hebben ingezet, dit
vooral onder druk van Michel D'Hooge.
Met enkele korte bochten gaat het
nu naar

Even achter Genk worden de leiders
ingeloopen. We rijdsp thans door de
witte heide, rechts van de koolmijnen
van Winterslag, Zwartberg en Waterschel.
Die hevige koude clqet de beeneo In
een sneller kadans op en af gaan. Tegen 39 km. snellen z«- voort. In 2 uur
werden 78 km. afgelegd.
SCHERMUTSELINGEN
(l

Via Lanklaar gaat • het nu naar
Maaseik. Jean Carèitiaels komt per
moto zijn broers aanmoedigen.
Thieu zit nog voorop terwijl Pier
erg verachterd is en In Asch misschien
wel opgegeven heeft.'
Terwijl Gust Verdyck hier verachtert laat Conserière het steken.
In den berg af doet Vervoort een
val, zonder erg nochtans.
Hij werpt zijn fiets van zich af als
men hem terug helpt' opstaan.
Weer één die er genoeg van heeft.
NAAR MAASEIK

Op deze prachtige baan wordt er
flink doorgetrapt. Verdijck LUC. en
Collet moeten lossen.
Reniers, die vandaag werkelijk flink
rijdt, zit op kop.
Om kwart voor drie snellen we
Maaseik in.
Even herkennen we onderweg Jans
en Ignoul die naar hun oudere baanmakkers komen kijken.
Van Loock wint de premie.
In 3 uur werden 113 km. afgelegd,
wat ongeveer een gemiddelte van 37
BORGLOON
km. per uur daarstelt.
De grenswachters staan hier langs
Loopmans, die zonder versnelllngsapparaat rijdt, schijnt het moeilijk te beide kanten van de baan. Ze sparen
hebben om niet te lossen op een helling hun aanmoedigingen niet
voor Borgloon. Hij heeft een te klein
verzet opgestoken.
Van den anderen kant moeten we
Cavé bewonderen, die prachtig klimt Met het gewicht dat zij
en met een 10 m. voorsprong door debijgewonnen heeft,
ze stad komt.
Een dichte menigte waaronder geweldig veel supporters van Cavé, jui- heeft zij<een prachtig
chen de renners toe.
lichaam
De stand is nu als volgt. Op kop:
Verdijck, Cavé, Loopmans, Trekels en
Wat niet wil zeggen dat Mevr. V.
Haeck.
«zwaarlijvig» is geworden. Neen, doch
Op l minuut volgen: Reniers, Hamal, zij heeft thans die gevulde en harmoniPalmans, D'Hooge, Mottard, Machiels, onze vormen, die een teeken zijn van
Van Loock, Vervoort, Mertens, Gue- goede gezondheid en van een volmaakt
rinckx Verdijck LUC. Devos, Collet, physiologisch evenwicht.
nochtans was zij nog maar enkeBradt, P. en Thieu Cardinaels, D'Hoey- le En
weken geleden mager en bleek en
Bollansée, Vluggen Piet.
zag zij er uit als iemand die ziekelijk
Op lm. 30: Van Erpe en Geens.
en altijd vermoeid is. Dit kwam doordat
TE TONGEREN

Om l u. 30 snellen de renners door
Tongeren. De stand blijf onveranderd
Reniers en Hamal nemen hier een lichten voorsprong op het 2e peleton.
Het begint nu weer te sneeuwen,
niet met kleine, lichte vlokjes, maar
zware, donzige sneeuwpakjes.
Fons Claes, die per mote volgt, rijdt
met de pijp in den mond en met de
hand voor de oogen, maar zijn blij humeur verliest hij er niet bij.
Op Bilzen aan klaart het weer op.
De ontsnapten schijnen veld te winnen.
Te Bilzen zelf is er groote belangstelling.
CAVE HEEFT PECH

Cavé, die In Limburg heel wat supporters kent, ziet even voor Diepenbeek zijn band begeven. Wat jammer
voor dien jongen tot tot nu toe zoo
flink eredïn heeft

haar bloed arm en haar organisme
vrzwakt was. Het was voldoende dat zij
gedurende een maand een kuur met
Pink Pillen deed, om opnieuw rijk bloed
te krijgen, haar krachetn te herstellen
haar vermagerd lichaam te vullen.
Pink Pillen bevatten alle werkzame
bestanddeelen welke noodig zijn om een
bloadarm organisme te herstellen, onder
andere assimileerbare ijzerzouten —
het krachtigste versterkend middel van
het bloed. Dank zij deze Ijzerzouten,
bewerken zij een volledige vernieuwing
van het bloed, verschaffen zij daaraan
een grooter gehalte aan roode bloedllchaampjes en stellen zij het in staat
onverzwakt zijn rol van
«voedende
vloeistof» te vervullen. En zoo komt het
dat, heel natuurlijk, het vleesch vaster
wordt, de gezonde kleur en de krachten terugkomen.
Pink Pillen, die in gewicht doen toenemen door de kwaliteit van het bloed
te verbeteren, doen nooit overtollig vet
ontstaan. Begin vandaag nog en gij
zult opgetogen zijn over de verandering
die in U zal plaats hebben. Alle apotheken: Fr. 12 de doos.

Te Opitter legt ook Kemper Horemans het bijltje er bij neer.
Er blijven maar een 25-tal renners
in den strijd.
Op den weg naar Bree ontsnappen
Van Look, Loopmans, Bollansée, Haeck
en D'Hooge.
Ze nemen dadelijk een niet geringen
voorsprong.
Op 300 m. volgen Planckaert, Van
Hasselt, Palmans, Van Schil en Desmet.
verder volgt een groepje. Deze ontsnapping schijnt niet ernstig te
zijn, want te Huibrechts L' lie is de
afstand tot 50 m. geslonken.
<

R. MAES is eerste
maar SPEICHER
wordt overwinnaar uitgeroepen

ALLES TE ZAMEN

Te Neerpelt worden de wegïoopers
ingehaald, terwijl het achter gebleven
groepje op zijn beurt kan inloopen.
In «gesloten gelederen» gaat het
nu naar Leopoldsburg.
Maar wat een weg ! Gansch opgebroken, een paar kilometer ver, kunnen de renners ten hoogste met twee
langs een rijden.
F. Claes, die absoluut per moto aan
kop wil zitten, wordt op tactische wijze door twee auto's ingesloten en tenslotte «mooi gehaakt».
We denken dat hij zal moeten opgeven, doch nog geen vijf minuten latar gooit hij zich opnieuw tusschen
GASTONREBRY.
de auto's door en werkelijk, hij zit
begon vanaf den 80en kilometer het groote vernlellngswerk en trok
op kop.
zijn twee tegenstrevers tot aan den sprint.
Dat was een fijn stukje, hoor Fons!
Met 14 renners op kop gaat het door
Ook in Parijs is het weder al niet Dus: waarom Deforge niet?
Beverloo en dan op Beringen.
Zijn demarage heeft echter dit roorDe sneeuw ligt hier een paar centi- veel beter dan bij ons. De lucht hangt
deel dat het tempo in den groep, die
meter dik. Zoo ver men ziet, niets dan grijs, maar de wind is liggen.
De renners haasten zich niet om hun gestadig terug veld aan het winnen i*
besneeuwde velden.
rugnummers te komen afhalen. Bel- hoog blijft.
VAN HASSELT HEEFT PECH

In deze koude moet Van Hasselt een
anderen band leggen. De jongen is zoo
versteven van da koude dat hij het
werkje niet gauw klaar krijgt en ontmoedigd de pijp aan Maarten wil geven. Toch doet hij voort.
Spijtig, want tot nu toe had hij nog
alle kans om voor de 2de maal de Ronde te winnen.
Op kop zitten D'Hooge en Loopmans
het meest aan de leiding.
Om 5 uur komen ze te Beringen
voorbij. Er vallen nog een 40 km. te
rijden. De meeste renners, die niet
wisten dat de koers zoo verlengd was,
zitten zonder eten. Daarbij komt dan
nog die koude, zoodat de renners eerder «zwijmelen» over de baan.
Het wordt een entoonige rit en tot
Hasselt, dat om 5 u. 30 bereikt wordt,
valt er niets noemenswaardig voor,

gen en Franschen worden luidruchtig
TOT DE ORDE
toegejuicht en als om 9 uur de laatste
naamafroeping geschiedt zijn er 155
•
In Beauvais heeft de groep nog Ingevertrekkers.
wonnen
en
aan
km. 69 ia de toestand:
Boven op den top van den CorneilDe 8 leiders:
les ia er een premie van 2000 fr. die
Op 30 sek.: de groote groep.
door Fournier gewonnen wordt.
REEDS ONTSNAPPINGEN

Als een lawine laat het peloton zjch
te Montigny van de helling rollen,
langs vochtige asfaltwegen.
Op den rechten weg naar Pontoise
wordt een nieuwen stormloop ingezet
en de ketting breekt op verscheidene
plaatsen door.

ZES MAN WEG

Te Hasselt, waar Pol Mertens afstapt, ontsnappen Van Schil, Haeck,
D'Hooge en Van Loock.
Op 50 meters volgen: Loopmans,
Bradt en Palmans.
De vier kopmannen lossen mooi af
en schijnen veld te winnen.
Te Kuringen zet Loopmans kordaat
de achtervolging in en buiten Kermt
slaagt hij er in op de vier leiders te
komen met de drie anderen aan zijn
wiel.
.
Haeck moet een nieuwen band leggen en zal daardoor de leiders niet
meer inhalen. Er vallen nog 10 km. te
rijden.
aVn Loock, D'Hooge, Loopmans,
Van Schil, Planckaert, Bradt, Palmans
en Bollansée zitten op kop.
Verder volgen:
Op 4 minuten: Reniers;
GEORGES SPEICHER
Op 6 minuten: Van Hasselt?
doop den aankomstrechter met
Op 12 minuten: Desmet;
de eerste plaats begift'gd.
Op 13 minuten: Haeck.
Verder nog Van den Bulcke, HaFel. Vervaecke geeft het sein tot den
mal, LUC. Verdijck.
aanval en ontsnapt met Level, Rossi
Cavé volgt op 17 minuten.
^.
en Moineau. Er waait geen wind, maar
het weder blijft killig en zware wolNAAR DE AANKOMST
ken drijven laag over het grauwe
In 't zicht van Sint Truiden poogt landschap.
Om 9 u. 25 passeeren de vier leiders
Van Schil te ontsnappen, doch te vergeefs. Van Loock demarreert slag op te PONTOISE (17 km. 700) waar de
slag, doch geraakt eveneens niet weg. Westvlaming Hendrickx wegens defekt
Opeens snelt "^'Hooge weg en neemt moet afstappen. Ook Gardier sukkelt
met zijn rijwiel en blijft achter. Gaspoedig 30 meter voorsprong.
Hij houdt goed stand, komt eerst brielli lijdt brandbreuk; Dignef en
Richard worden ook geteisterd.
op de pist aan.
Gedurende de twee nog af te legMET ACHT RENNERS
gen ronden is Van Schil, de volgenVOOROP
de, niet in staat om hem nog te verontrusten.
Lapébie en Buttafocchi, Buyck en
DE UITSLAG
Vietto ontsnappen eveneens uit de
groep en halen de leiders bij.
1) D'HOOGHE de 230 km. m 6 uur
Deze acht mannen hebban reeds l
16 minuten.
min. 10 sek. voorsprong genomen op
2) Van Schil op 3 lengtem
de groep die gezapig, zonder veel
3) Planckaert;
haast, doortrapt.
4) Palmans;
ZIJ HOUDEN HET
5) Bollansée;
6) Van Loock;
Na 34 km. in 49 minuten hebben
7) Loopmans;
8) Brandt op 2 m. 15 sec.;
de 8 leiders :
l min. 20 op groep Klnt, waar nog
9) Vluggen op 2 minuten 15 sec.;
bijgekomen zijn: Archambaud, Dan10) Reniers op 4 minuten;
neels, Moerenhout, Decroix, Van Over11) Van Hasselt op 6 minuten;
bergh, Buffalo, Berty, Croon.
12) De Smet op 12 minuten;
Op 2 minuten de groote groep.
13) Haeck op 13 minuten;
De jagers zijn dus wel gegroeid in
14) Van dsn Bulcke op 15 minuten;
15) Hamal;
aantal en ook in kracht.
De leiders doen krachtig en onver16) LUC. Verdyck;
poosd voort, zoo zelfs, dat ze te Meru,
17) Cavé op 17 minuten;
na 40 km. 700, in l uur 2 minuten aan18) Devos.
landen. In de stad ligt een klein gedeelte vol scherpe keitjes, waar de
lichte bandjes het hard te verduren
zulen krijgen.
De toestand is daar: De 8 leiders;
op l min. 14: het peloton, dat weer
geheel samen geamolten is.
HET RIJWIEL, VERVAARDIGD
Op dat oogenblik ontsnapt uit den
OM STEEDS TE BEHAGEN
groep weer Deforge. Alléén is maar alléén e:i zelfs de sterkste moet tusschen

Royale Saroléc

Op 50 sek.: 8 rijders, waaronder Dafoort
Op l min.: een groep.
Op l min. 15: Barthelemy.
Op l min. 40: Van der Balck, A.
Magne, Cocquereaux en vijf anderen.
Op 2 min. 15: Dayen en Dunder.
Op 2 m. 45: Catteeux, Fabris, Wynant en J. Bidot.
Op 3 min.: Thalllnger.
Op 3 min. 15: Neuville, die rijwieldefekt had.
Op 4 min. 15: Le Calvez en Foucaux.
Op 4 min. 30: J. Vervaecke, P. Magne, Buyck, Buffalo en twee anderen.
Op 5 min. 50: Richard en K. Muis.'
Op 6 min. 05: Rog. Van den Driessche, die tweemaal kreveerde.
Op 6 min. 30: Wrecziono, die opgeeft.
Op 7 min. 30: Osaert, die opgeeft.
Na 11 km. jagen, dus aan km. 80
bestaan er geen leiders meer: te zeg»en, het peloton heeft de vluchtelingen
bijgehaald en het is herbeginnen.
Aerta, Le Grèves, Benoit Faure, en
Vaissier mogen zich onledig houden
met herstellen.
OPNIEUW WEG

Te Bretuiel springen Danneels en
Defoort er uit. Ze nemen spoedig 30 s.
Nall2 km. in 2 uur 50 min., hebben
Defoort en Danneels 40 sekonden op
Debruyckere en De Caluwé, en 50 sek.
op Billiet, Bonduel, Romain Maes, Albert Hendrickx, K. Pélissier, G. Hansen en l min. op de groep.
Debruycker en De Caluwé worden
bijgehaald door het groepje Billiet. Het
groote peloton blijft naar die acht
man, zoo dicht bij dreigend de handen
uitsteken.

ROMAIN MAES
wlen men de overwmnlna
ontstolen heeft
De twee we^loopers gaan heel verstandig te werk, geven niet te geweldig door, om in de kwade oogenblikken
nog reserve te kunnen hebben. Wat
zal er hieruit groeien ?
Niet veel grootsch. Want eerst kcmt
het groote peloton op de groep. De
Caluwé en dan nadert het met stevige sprongen op André en Gust.
Aan km. 124 is het peloton al tot op
150 meter, doch...
Neen, daar zetten de twee weer de
zeilen open en aan km. 126 hebben ze
terug 300 meter. Dan loopen uit het
peloton weg: F. Vervaecke en Blin.
Vervolgens Karel Pélissier, Fournier,
Grundhal. Hansen en Yvon Marie.

