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SPORTING LEUVEN 5 - BERINGEN 2
De Leuvensche Voorhoede goed
op dreef won de Match
Ir is weinig belangstelling wanneer
heer Morlet de volgende ploegen in lijn
stelt.
SPORTING :
Peigneur, Bollion, Cuppens, Pelsers,
Moonen, Springail, Schoonjans, Van
Peborgh, Antoons, Goetgebuer en Neves.
BERINGEN :
Vervoort, Daniels, Vandccan, Ryckera, Saenen, Schraepen, Walkow,
Szabo, Labie, Beusch en Souveryns.
De wedstrijd wordt met 10 min. vertraging aangevangen, daar de Limburgers opgehouden geweest waren wegens autodefekt.
Beringen wint den opgooi en kiest
windvoordeel. De eerste aanval komt
van de bezoekers. Peigneur ontzet. Op
bewusten aanval dwingt Neves corner
af, welks niets oplevert. Rycltcrs verplaatst naar Walkow. Bollion grijpt
echter gepast in. Op voorzet van Saenen komt Saabo Peigneur bedreigen.
Deze weet het gevr.ar te keeren. Aan
den overkant zet Schoonjans op den
doelpaal. Beringen vertoont een lichte
meerderheid, zonder zich evenwel gevaarlijk te toonen, de voorspelers het
leder in het doel willende leggen.
, SPORTING NEEMT DE LEIDING
De Leuvenaars doen het beter, want
op pas van Goctgebeuer zal Antoons
Vervoort het nakijken geven en de
bordjes wijzen 1 — 0 aan de 14e min.
Beringen is door dien tegenslag niet
ontmoedigd. Souveryns weet hoekshop
af te dwingen. Peigneur werkt het leder weg bij Moonen, die aan Antoona
geeft, deze laatste schiet. Vervoort
weert onvoldoende en Van Peborgh
kogelt nummer 2 binnen.
2 — 0 AAN DE, 19e MINUUT
De thuisspelers geven nu den toon
aan. Geholpen door een sterken wind,
die ondertusschen is komen opzetten,
weten Daniels en Vandecan echter hun
kamp te zuiveren.
HET WORDT 2 — 1.
Op aanval van Walkow, zet deze
voor aan Bensch. Bollion mist en de
Limburger kan verder met den bal
loopen niettegenstaande een wanhopige
tusschenkomst van Peigneur, Het spel
is 27 minuten oud.
DE STAND IS GELIJK
Pas is herbegonnen of Souveryns
weet corner af te dwingen. Deze wordt
mooi gegeven en Labie kopt even mooi
binnen. Sporting valt nu verwoed aan.
Vervoort toont zich echter op hoogte
van zijne taak. In het andere kamp is
Walkow weggevlucht. Bollion weet
hem echter te stuiten. Dezes voorzet
belandt bij Antoons, die met een onweerstaanbaar schot voor de 3de maal

"V ervoort het nakijken geeft aan de 36e
minuut.
LEUVEN LEIDT OPNIEUW
Enkele minuten voor tijd heeft Peigneur geluk, wanneer Szabo, alleen door
zijnde zich op het laatste oogenblik
door Bollion het leder laat ontfutselen.
Rust komt met 3 — 2 voor Leuven.
Na de koffie zijn de lokalen eerst
ten aanval. Dan herstelt Beringen het
evenwicht en dwingt corner af ; goed
gegeven door Walkow kogelt Saenen
nevens.
Leuven valt eveneens een hoekschop
ten deel, zonder er nochtans nut uit te
kunnen trekken. Twee andere corners
ondergaan het zelfde lot. Beringen
komt nu gevaarlijk opzetten. Bensch
en Labie kogelen op doel. Peigneur
weert echter alles af. Het spel wordt
nu weer verdeeld en de beide doel wachters moeten om de beurt hande lend optreden. Op mooien aanval van
Beringen moet Peigneur tweemaal tereke duikelen om kanjers van Bensch
en Walkow te verwerken. Op hands
van Saenen bekomt Sporting strafshop
dat door Pelsers naast gezonden wordt.
De Limburgers spannen de off-sideval
en de thuisspelers loopen er dikwijls
in.
4 — 2.
' Aan de 32 minuut is Nevers door. De
Limburgsche achterhoede denkt dat
het offside is, doch de referee laat begaan en de Leuvensche buitenrechts
maakt er 4 — 2 van.
Beringen is niet ontmoedigd en zet
een reeks aanvallen in, welke echter
op de stevige Leuvensche achterhoede
spaak loopen. De thuisspelers doen het
beter ; aan de 41 min. maakt Antoons
er
5— 2 van

en deze stand zal niet meer veranderen.
BESCHOUWINGEN
Beringen heeft te Leuven een goeden indruk gelaten. De Limburgers
spelen een technisch hoogstaand spel ;
de voorspelers treuzelen wat te lang
voor dooel, wat hen belet met de noodige gepastheid te besluten.
De eerste twintig minuten betoonden ze een lichte meerderheid, zonder
dezelfde in doelpunten te kunnen uitdrukken.
Na herneming betoonde Leuven in
den beginne een zeker overwicht. Dan
kwamen de Limburgers aan de beurt,
ionder hel nochtans tot doelen te kunnen brengen.
De Leuvensche voorhoede was beter
bij schot en het is zij die de wedstrijd
gewonnen heeft.

HASSELT V. V. l - S. T. V. V. 3
Het einde van de voetbalkampioenschappen is nakend en toch kan men
niet van verminderde belangstelling
gaan gewagen. Integendeel, te oordeelen uit de menschenmassa die zich hier
op het stadion H. V. V. in omheiningen
en tribunes verdringt, kan er afgeleid
worden dat het nog steeds «crescendo*
gaat.
Inderdaad is de inzet van dezen wedstrijd H. V. V. — St. Truiden in voldoende mate belangwekkend om d?
aandacht van de Hasseltsche sportliefhebbers op dit <revent» te vestigen.
DE WEDSTRIJD
Wanneer om 3 uur juist referee
Vreys volgende ploegen tusschen de
krijtlijnen fluit, is alles flink volzet.
Voortdurend komen nog te laatkomers bijgestroomd en de supporters .weddingschappen en praatjes gaan hun
l gangetje.
L HASSELT V. V.: Cox; De Condé H.
i«n De Condé Jean; Schouteden, Debat!ty, Meynen; Vanstraelen, Dirix, Ruiters, Goorts, Liebens.
ST. T. V. V.: Rcnson; Haescn en
iKempeneers ;Loadoz K., Londoz R. en
iPletsers; Lassaut, Vanstraelen, Pol'leunis, Vandersmiseen en Lindekens.
De eerste aanval mag op actief der
'bezoekers ingeschreven worden, maar
via De Condé H. gaat het leder teru^.
Nieuwe aanval der blauw-geelen zist
Lassaut in de buitenspelval belanden
*n het valt te herbeginnen.
Ook Blauw-wit meent het oogenbüK
gekomen.
Langs Liebens wordt zelfs hoekschop
afgedwongen maar de Sint Truidensche
verdedigende Unies zijn op post en zn
«moren alles onmeedoogend.
Buiten de Hasseltsche midvoor ziet
Zich n' moois pass toegespeeld van De
Condé J. Hij weet er in goede positie
om t« schieten niet het gewenscht gebruik te maken. Deze kans Is dus
vooralsnog' om zeep.
Men speelt 15 minuten en nog steeda
Xj«n we geen meerderheid van een «ier
ploegen. Het komt ons voordat het
flpel ietwat slordig en zenuwachtig var,
stapel loopt. Ondanks het feit dat H
V. V. op bepaalde oogenblikken de ballen 1-tterlijk in de voeten der tegenBtrevers geeft, kunnen zij door hun
gooed veel goed maken. Schouteden en
Débatty en de De Condé's zijn jonge ?.a
dte aardig zwoegen in verdediging en
zuiveren en voeden om ter dood.
Een aanval breken, dat gaat nog we!,
maar een goede voorzet geven, neen,
dat Is 'n ander paar mouwen.
Telkenmale er een goede voorzet bij
taksbuiten Liebens belandt is het gevaarlijk voor de koei der Trudo-men.
Polleunis probeert het dan op ir,Mnden van Ltodekcns, maar het krachtig schot baant zich n' weg... in Ue
wolken.
De volgende minuten ziet meerderheid der thuisjongens meer vasten
•n»rm aannemen. Nu kopt Ruiters flink
op kuset van Van Straelen en Renson
moet een duikeling uitvoeren om erger
ft voorkomen.
NUMMER EEN
jta een persoonlijke poging van
sunis ,valt H. V. V. de eer te be.urt
•ooor te openen.
Dit gebeurt aan de 35e minuut en
yol op de volgende manier. Dirix is in
, Jbel met den uitgeloopen keeper, dis
dok nog valt. Van Straelen krijgt net
Ieder dan, toegespeeld, ziet een vrije
doelmond, centert piekfijn, precies op
ftot hoofd van de goed opgestelde
Qroorts en bet belt.
Gejuich in het eene supporterskamp.
Consternatie in het andere !
Sint Truiden onderneemt dan ver•wcede aanvallen om de balans in hun
voordeel te doen overhellen. Verschüftode goede pogingen en schoten dienen
vermeld, o.a. van Lassaut en PolHaar voor de rust is er in den stand
geen verandering gebracht en het is
met eenigzine verdiende 1-0 voorsprong
•we H. V, y. dat beide ploegen naar

de kleedkamers mogen.
TWEEDE TIME
Dat het de mannen van H. V. V. aan
«ellant» ontbreekt om de scoor hooger
op te voeren blijkt dadelijk na «wat
over en weer > geloop in het 2de speeltime.
Goorts blijft na botsing met Londoz
liggen, maar kan toch vervolgen.
Sint Truiden haalt dan een mooi staaltje voetbal uit. Een goede aanval langs
yan Straelen-Lassaut en diens «chot
wordt zelfs iet kansrijk via den uit vallenden keeper Cox in corner verwerkt, maar deze levert niets op.
Sint Truiden komt aardig in zwier.
De supporterskoren geven het beste
van zich zelf en hun stembanden moeten het ontgelden. Het dient gezegd dat
de Hasseltsche verdediging met dit
steeds lastiger wordend aanvalskwintat
der bezoekers, werk op de plank krijgt
ea het obstructie-spel viert dan ook
hoogtij.
Jammer, want 75 t. h. der passen
belanden tot overmaat van ramp in de
voeten der tegenstrevende verdedigers.
De Sint Truidensche backs hebben
inderdaad n' taktischen zet gedaan, de
backs staan ver naar voren opgeschoven. Haast alles gaat terug en wanneer
H. V. V. toch eens kan aandringen,
lijkt dit eerder een schuchter jongameisjes-gedoe, zoodat er voor Renson
geen onmiddellijk gevaar aan verbonden is.
Zelfs Liebens is aan deze malaise ten
prooi, krijgt een salon-pasje van D:rix, maar in het communiqué over den
weg dien het leder insloeg moet vermeld: «huizenhoog over».
Wat gaat daarvan komen ?
'D Drukking van wie weet hoeveel
atmosfeeren op het Hasseltsche doel,
buigen of barsten, moet het !
Een tachtische fout van H. De Condé bezorgt aan minuut 25 deze kans,
als hij te ver opgeloopen het leder aan
Londoz kwijt geraakt. Lassaut krijgt
hem toegespeeld, schot zacht en van
ver, doch juist voorbij de vingertoppen
en tusschen de linkerdoelpaal ver dwijnt de bal in de netten.
St Truiden exultat.
Goorts is over dit sukses blijkbaar
ontstemt. Hij dribbelt 2, 3, 4 man en
schot en Raison moet al zijn acrobatenkunsten uithalen om dit schot onschadelijk te maken.
De kans van den moed en de kunde
beginnen bij de Hasseltsche jongens allengskens minder hel op te branden.
Integendeel, het wordt een flakkerend
en tegen de dood vechtend vlammetje
ciit bij de minste zuchtstoot van den
wind, in casu de tegenstrever, dreigt
het leven er bij in te schieten.
Daar is zoo weer een zucht onder
vorm van 'n opdringen langs Vandersmissen. Lindekens en de tacktische
Vandersmissen deponeert heel kalm en
heel taktisch de bal in doel aan min.
32, op een voor Cox absoluut onbereikbare plaats.
SLECHTS EEN PLOEG
Het laatste greintje enthousiasme is
er nu bij de blauw - witten meteen uit.
Vier minuten voor het einde voltrekt
Van Straelen het vonnis en klopt Cox
onwederroepelijk.
De Trudo - men zijn nu bepaald losgebroken, spelen as duivels en lijden
aan «goal guetten koorts».
Bij tijds kan de referee deze voor
Cox kwaadaardige inzichten dwars boomen en fluit af.
« Schluss » van een spannende maar
aan spelgehalte zwakke wedstrijd.
St Truiden was de beste ploeg; men
vindt geen graten in dit elftal.
Vandersmissen was ons inziens de
beste man. Maar de anderen deden het
ook bevredigend.
Bj H.V.V. hebben wij drie kleppers
opgemerkt : De Condé Jan, Debasty en
Liebens. De anderen konden de vergelijking met hun vis - » - vis niet doorstaan.
We geven een meer uitgebreid overzicht in een volgende uitgave.

RONDE VAN LIMBURG

VILVOORDE 3 - EXCELSIOR HASSELT O
Vilvoorde behaalt eene verdiende

Fons Schepers wint nip voor Huts
Thieu Cardinaels eervol derde!

Overwinning en legt alzoo beslag
op den Titel in Bevordering
Het bezoek der Hasselaren had de
groote massa s*'*1- Het v eder is tot
nog toe droog alhoewel zwarte wolken
dreigend over het veld hangen. Er
blaast een feilen wind hetgeen van veel
invloed op het spel zal zijn.
Om 3 u. juist roept heer Friedlich de
volgende ploegen in het veld:
VILVOORDE:
berghe; Janssens, Blaedt, Vanlaer; Kevelasrs, Seghers, Vermeylen, Peeters
Lambrechts.
EXCELSIOR:
Janssens; L. Philips en P. Philips;
Deelkens, Maris en Werck — Adriaenssens, Derwael, Brillouet, Mcuwis en
Meubus.

vos moet hoekschop toestaan. Adriaenssens neemt hem, doch geeft ver achter.
Het spel schijnt enigszins te verzwakken. Ook blijven de beide verdedigingen-gemakkelijk den baas over de aanvallers.
Paul Philips heeft het hard te verduren tegen aSeghers en Vermtylen doch
h'j treedt 's overwinnaar uit dien ongelijken strijd. Het terrein wordt glad
en de valpartijen zijn legio. L. Philips
begaat fout juist buiten het strafschotgebied. Bladt neemt hem met ver schot.
Janssens loopt ontijdig uit en is gelukkig dat Seghers, alleen voor doel, naast
geeft. Met de witgroenen ten aanval
wordt rust gefloten met een verdiende
l—O voor de lokalen.

L. Philips wint den opgooi en plaatst
Volvoorde tegen den hevigen wind.
De lokalen loopen vlug van stapel, evenwel gemakkelijk door Deelkens ontzot.
Excelsior reageert geweldig langs
Meubis. Dlno Rossi ia er als de kippen
bij en weet kansrijk te ontzetten.
Vilvoorde herneemt zich duchtig
langs Lambrechts, doch Janssens loopt
gepast uit en ontzet met een ver schot
zijn kamp. De lokalen spelen den ganschen tijd groote pas en hun aanvallen zijn heel wat gevaarlijker dan die
der witgroenen. Adriaenssens treedt als
overwinnaar uit een mooien tweestrijd
met Van Cauwenberghe. Hij zendt mooi
binnen, prachtig door Rossi weggewerkt
Niettegenstaande den hevigen wind
blijven de lokalen het hooge woord voeren. Zij weten hoekschop af te dwingen die evenwel zonder gevolg blijft.
Corner voor Excelsior. Meubis geeft
hem prachtig en Rossi is gelukkig te
kunnen redden op de lijn.
Het spel is van zeer goede gehalte.
Excelsior speelt prachtig langs de
beide vleugels die een gedurig gevaar
zijn voor de lokale verdediging. Meubus
krijgt het leder schoon toegespeeld van
Meuwis. Hij zendt gepast x'oor aan
Brillouet die op onbegrijpelijke wijze
mist en Devos weet met gemak te ontzetten.
De Hasselaren zijn nu bepaald in de
meerderheid en al het brio der lokale
verdediging is noodlg om doelpunten te
voorkomen. De scheidsrechter neemt nu
een paar verkeerde beslissingen ten
voordeele der Hasselaren die een geweldig fluitconcert uitlokken. Met de 18e
minuut krijgt Peeters den bal, in buitenstand toegespeeld van Bladt en opent den stand met een prachtig schot,
buiten het bereik van Janssens. Aangemoedigd door dit sukses blijven ze ten
aanval. Lambrechta schiet van verre op
doel maar Janssens redt prachtig. Brillouet schijnt op dreef te komen. Hij
doet tweemaal achtereenvolgens Rossi
tusschen komen, hetgeen deze overigens met veel brio doet.
Meubis dwingt corner af. Deze verwekt een geharrewar voor het lokale
doel, op het nippertje ontzet door Devus. Vermeylen krijgt het leder toegespeel van Vanlaer. De linesmen teekent
buitenspel aan doch heer Friedlich laat
doorspelen. Alleen voor het wit-groenc
doel schiet hij ver over.
De regen is nu ook van de partij,
hetgeen het spel nog bemoeilijkt. De-

Na de herneming vallen de witgroenen gevaarlijk aan langs Meubis. De
lokalen reageeren langs Lambrechts,
die corner afdwingt, door Janssens ontzet. De wind is niet meer zoo sterk als
gedurende de eerste helft doch de regen houdt in hevigheid aan en is stilaan het veld in een modderpoel aan 't
veranderen. Het spel lijdt er natuurlijk
onder. De lokalen dwingen weer corner
af aan de 5e minuut door Peeters met
een krachtig schot In doel omgezet. Excelsior schijnt onder den indruk van
dit spoedig sukses en laten het initiatief aan de bezochten.
De kooi van Janssen wordt nu fel
bestookt, maar telkens weet hij verder
doelen te voorkomen. Peeters alleen
voor Janssens schiet van een niets nevens het doel. Excelsior valt nu aan
langs Meubis, doch de lokale verdediging is er als de kippen bij en zendt
alles terug.
Op een ver schot van Brillouet moet
Rossi al duikelend redden in corner. Deze, goed gegeven door Adriaenssens,
wordt door Van Cauwenberghe ontzet.
Excelsior is nu weer aan de bovenhand.
Zo dwingen tweemaal achtereenvolgens
corner af, zonder gevolg. Brillouet doet
zich opmerken door zijn
krachtige
schotten en zijn juiste voorzetten, evenwftl jammerlijk gemist door zijn
medematen.
De speler? zijn hunne zenuwen niet
meer meester en herhaaldelijk moet de
scheidsrechter het spel stopzetten om
de spelers vermaningen te geven.
Vilvoorde valt aan langs Lambrechts
die van ver op doel geeft, door Janssens met gemak ontzet. De regen blijft
aanhouden en het spel gelijkt meer aan
waterpolo dan aan voetbal.
Met de 26e minuut doelt Peeters een
derde doelpunt. De lokalen blijven het
hooge woord voeren en Jantsens moet
herhaaldelijk handelend optreden op
shotten van Peeters en Cie. L. Philips
komt in botsing met Lambrechts, die
zich moet laten verzorgen. Van die
numerieke meerderheid weet Excelsior
echter geen gebruik te maken. ledere
aanval worit meedoogenloos gebroken
door de lokale verdediging die schitterend op dreef is. Lambrechts komt zijn
elftal terug aanvullen onder luid applaus der lokale supporters.
Hij doet zich dadelijk
toejuichen
door krachtig op doel te schieten, moeilijk door Janssens weggewerkt.
Er blijven nog een tiental minuten te

TWEEDE HELFT

H. LH. TURNHOUT 3-HONGEREN
Na een emotievolle Partij weet
Zwart - Groen verdiend te
winnen te Turnhout
Na veertien dagen rusten zijn de
Zwartgroenen naar het verre Noorden
getrokken om er «Hand in Hand Turnhout » in eigen vesting te gaan bekampen.
Turnhout heeft de laatste tijden
nogal fameus figuur geslagen, terwijl
de gazellen eerder met tegenslag af te
rekenen hadden. Ook vandaag weer zal
de zwartgroene ploeg gebroken moeten
optreden. Fabry kan niet van de partij zijn en Swerts Albert wordt door
ziekte weerhouden. Toch is er moed
genoeg en hopen we dan ooi: het beste.
't Is 3 uur als heer Berthoux de ploegen in lijn stelt. Veel volk is er omzeggens niet, te wijten aan de beteekenisvolle match van V.V.B, in Turnhout
betwist.
De ploegen zijn samengesteld als
volgt.
CERCLE :
Swerts A., Collas-, Souveryns, Gaens,
Meesen, Lysens, Roosen, Watrin,
Swerts M., Sauvuge en Claes.
H.I.H. TURNHOUT :
Schellekens, Borghmans, Segers, Berthels, Lornoy, Van Caethoven, Vekens,
Segers, Melis, Gysberts en Bax.
Collas wint den toss zonder voordeel.
De wind waait dwars over het plein.
H.I.H. valt dadelijk aan doch de verdediging zendt alles terug. We zien dadelijk dat het een mooie partij zal worden, want beide ploegen leggen hun
volle gewicht in de schaal alsof het den
titel betrof. Cercle valt aan, Schelle kens stopt een kogel van Watrin.
Nu is het de beurt aan de lokalen
om hun spel op te dringen, doch tot
doelen komt het niet. Weer zijn de lokalen door en op missen der verdediging wordt het l — O voor de rood blauwen.
Cercle reageert dadelijk. Een mooie
combinatie tusschen Engel Roosen en
Watrin komt in de handen van den
keeper terecht. De gazellen geven niet
af. Sauvage lanceert Claes, deze centert mooi en een kanjer van Swerts

scheert de lat.
Herbeginnen ze^t Roosen, hij rept
do lijn a?. £eeft mooi binnen en "wJïts
stelt mcni gelijk, l — 1.
Nu zijn de Cercle - boys niet m?er
te houden. Dcorke Claes en Saui/i^o
werken mooi samen en dwingen corner
af. Claes geeft mooi, en Swerts Arm.
weet in den hoek te zenden.

De naarstige voorbereiding van maanden en het ijverige werk van weken zal
heden tot bekroning komen. Deze
spelen. Witgroan zet alles ten aanval « Ronde van Limburg » toont onweerspreektaar de wilskracht en den sporom de eer te redden.
Onkans en het goede spel van Rossi tieven geest der St Truidensche Sportvrienden.
belet hen dit te doen.
Niettegenstaande het onzekere we Zij weten nog corner af te dwingen,
waarop het einde komt met een ver- der is er toch heel wat beweging op 't
diende, doch licht gevleide 3—O over- statieplein. Om 10.30 u. wordt het appel gedaan, waarop Chesquièrc, Dewinning der lokalen.
croix, Nuyten, Stuyts, Dubois, Gerard
BESCHOUWINGEN
De 3—O uitslag voor de thuisspelers Leopold, Mokke, De Blauwer, Haagmag vleiend genoemd worden. Zij ver- doren, Walravens, Houbrechts en Gardrienden zeker goed de zegepraal, doch dier ontbreken. Anderzijds kwamen
de witgroenen hadden met wat meer zich geen nieuwe kandidaten meer
geluk minstens één, doelpunt kunnen aanbieden, zoodanig dat om 10.45 u.
aanteekenen. Het spel verliep in de eer- aan 36 renners het vertrek wordt geste helft meest in het voordeel der geven.
Daar trekt de bonte bende het
Hasselaren. De voorspelers wisten de
aangeboden kansen niet te benuttigen. strijdperk in met de lokale favories op
Het eerste punt, door de paarswitten kop en Gommans en Herckenradt aan
aangeteekend mag als zeer gelukkig het staartje.
genoemd worden. De tweede helft was
De eerste tien kilometers worden in
gansch van belang ontbloot. De slech- gesloten gelederen afgelegd. Defoordt
te toestand van het veld en de hevige moet reeds afstappen om aan zijn verregen waren er de oorzaak van.
snellingsappaiiaat te werken, doch kan
Bij Excelsior was de verdediging op daarna opnieuw vervoegen..
de hoogte harer taak. De middenspelers Weldra klaart de hemel op en de
met Maris wisten zich goed uit den slag warme zonnestralen komen 't vuur in
te trekken. De aanvalslijn met Brillou- den strijd brengen. Schoofs, Demeerset als uitblinker was steeds een gevaar man en Gommans wagen het eerst de
voor de lokale verdediging. Jammer dat kans. Ze nemen 100 m., doch Schepere
die twee kanonsballen van Brillouet en Hardiquest zijn er als de kippen bij
hun doel mistten.
ou. alles weer bijeen te brengen. Zoo
Bij Vilvoorde viel de verdediging met trekken one mannen samen door BorgDino Rossi als uitblinker, fel op. Het loon, wttar er buitengewoon veel beis dank aan hem, dat de stand 3—O ge- langstelling heerscht. Wiel aan wiel
bleven is. Van de voorspelers waren met Hardiqueat aan de leiding ver Peeters en Vermeylen de besten.
volgen zij hun weg. Muller moet afDe leiding van heer Friedllch kan ons stappen, maar kan gemakkelijk weer
niet te best bevallen. De buitenstands- bij komen.
positles waren zijnen slappen kant. Hij
Even voor Tongeren wordt Fabris
wist anders, door zijn gepast en krach- door het noodlot beproefd, doch Muller
tig optreden de spelers die op oogen- wacht hem. Te midden van een luidblikken hunne zenuwen niet meer mees- ruchtige menigte defileeren onze renter waren, te kalmeeren.
ners in de volgende orde voor Ambiorix :
Op kop: Cardinaels en Toon Loncke;
Verder: Willems, Degreef en De meersman ;
Op 500 m.: Muller en Fabris, die de
achtevolging moedig voortzetten.
In den hoofdgroep wordt er meerTE BERLIJN
malen gedemareerd en 't gaat nu zoo
snel dat voor Hoeselt een vijftal renOmnium : Buitenland . Duitsch- nen moeten lossen.
land.
In Bilzen komen we voor een gesloten l:areel, gelukkig dat het hoofdpeSnelheid
loton voorbij is en dat slechts de achterblijvers moeten wachten.
Ie reeks : 1. Merkens; 2. PecqueuxBuiten Diepenbeek begin, de strijd.
3. Ehmer.
Niettegenstaande dat Thieu goed in 't
2e reks : 1. Huys; 2. Richard; 3. oog gehouden wordt, kan hij er even
Schoen.
voor Genk toch met Dignef van onder
trekken. Dan krijgen we een mooie
Punten rit:
spurt te zien tusschen deze twee kleppers ; het gaat er om een premie van
20 ronden : 4 km.
100 fr., geschonken door den h. Landmeters, voorzitter der Limburgsche af1. Merkens, 12 punten.
deeling. Dat is nu ten minste eens een
2. Ehmer, 9 p
type van voorzitter. Hij laat het niet
3. Richard, 8 p.
bij woorden, maar stelt meerdere da4. Huys, 6 punten.
den, die getuigen dat hij z'n titel waar5. Schoen, 3 p.
dig is.
6. Pecqueux, 2 p.
In Winterslag vluchten Herckenrath
Tijd : 5 min. 35 sek. 1-5.
Schepers, Huts, Masson en Buyck uit
den groep en krijgen de twee vluchters
Achervolging per ploegen :
te stekken.
De buitenlanders (Richard, Huys en
MET ZEVEN MAN WEG.
Pecqueux) vervoegen de Duitschers na
14 ronden.
De leiders houden- goed stand en te
Asch hebben ze reeJs 500 m. voor Australische achtervolging :
sprong- op den groep. Even buiten Asch
Ie reeks : 1. Huys; 2. Merkens; 3 ziet Masson zijn band begeven.
Van voor schijnt het gemeend ; er
Schoen.
regelmatig afgelost en er
2e reeks : 1. Richard; 2. Pecqueux; wordt
heerscht de beste verstandhouding. Ze
3. Ehmer.
vergrooten gaandeweg hun voorsprong
en te Mechelen hebben ze reeds 800 m.
Beslissing :
o- het jagend peloton, waarin De Caluwc en Hardiquest goed kop gaan. Toon
1. RICHARD;
1/oncke schijnt de volle forme nog niet
2. Huys, op 20 meter.
te bezitten, want 't kost hem heel wat
De 5 km. in 6 min. 25 sek.
moeite om dat snel tempo te volgxn.
Hoe verheugd zijn de Maaslandsche
5 km. achter lichte motoren :
sportmannen niet omdat hunnen
« Thieu » bij de mannen is. Overal
1. MERKENS, in 4 min. 35 s. 3-5.
wordt hij luidruchtig toegejuicht.
2. Ehmer, op 5 meter;
3. Pecqueux, op 50 meter
Onze Op - Gi'ibbceker.aar zit waar4. Schoen (dcfekt), op 7750 meter.
liJK goed en schijnt op het goede pad
te zijn. Te Maaseik weet hi„ op meesRANGSCHIKKING
terlijke wijze de premie weg te kapen. Terwijl de leiders hun voorsprong
l VREEMDELINGEN
40 p. op 2 min. brenge::, kunnen De Smet,
2. Duitschers
36 p. Vos en Van Geaecnten, die voor eeni-

Wielerbaan

Wedstrijd achter motoren — 70
...kin. in vier reeksen
DE EINDSTAND

1 — 2

Do lokalen vallen verwoed aan, doch
voor de rust zullen ze niet kunnen gelijk stollen.
Na ds rust weten de zwartgroenen
hun spel op te dringen doch de verdediging der roodblauwen is niet te
versmaden.
Het spel is mooi en aangenaam om
volgen, snelle aanvallen wisselen elkander af. Meesen geeft gepast aan
Engel Roosen, deze vlucht langs de
lijn, geeft aan Watrin, va.ndaar belandt het leder bij Swerts Mon, dis er
geen gras laat overgaan, de verdediging kwijt speelt, en onhoudbaar doelt.
1 — 3.
Hand in Hand reageert dadelijk, en
kan het achterstel verminderen
2 — 3.
Erger, na mooien aanval, wordt het
3 — 3.
Nu wordt het een strijd om de overwinning. Sauvage krijgt het leder te
stekken, dribbelt prachtig de verdediging en doelt onhoudbaar, doch de refere heeft offside gezien en keurt het
doel af ( ? ) .
Nog dringen de zwartaroenen aan,
Claes geeft aan Watrin die met een
prachtschot de overwinning aan zijn
ploeg bezorgt

1
2
3.
4.

PHILIPS

LOHMANN, 69 km. 917
Stach, C9 km. 860
Paillard, 69 km. 420
Lenoins, 68 km. 835

Er waren tien duizend toeschouwers.
Groote ecreprijs dsr snelheid
...Ie reeks : 1. Michard; 2. Gérardin,
op 10 cm.
Laatste ronde in 16 sek. 2'5"
2e reeks : 1. Scherens; 2. Richter,
op l wiel.
Laatste ronde in 15 sek. 2-5.
Finaal 3 en 4 : 1. Richter; 2. Michard.
Finaal l en 2 : 1. SCHERENS. 2.
Michard.
Halve fond, 40 km.
1. LAC3UEHAYE, in 34 min. 5 s. 2-5.
2 Savergnini.
3. Metze; 4. G. 1Wambst; 5. Raynaud.
Halve fonc , 40 km
1. METZE, in 34 m. 21s. 2-5.
2. G. Watst; 3. Raynaud; 4. Lacque-

Rangschikking :
1. METZE, 4 punten.
haye; 5 Severgnini.
2 Lacquehaye, 5 punten
3 — 4.
3. G. Wambst, 6 punten.'
Nog enkele aanvallen en inrukken 4. Sergini, 7 punten.
wordt gefloten. Cercle wint verdiend. 5 Raynaud, 8 punten
TE SAINT-LOUIS
Ieder speler dient geluk gewnescht.
Allen zonder uitzondering verdienen
De uitslag van de es-dagen is
een pluimpje.
Zondag e.k! zoo uitgepakt tegen de 1. H. VOPEL - G. KILIAN,
Op l ronde :
leiders, en zoo hebben ze er gelegen.
Goed heil!
2. O'Brien - Jack Sheehan
1. Gorclée.
Op 2 ronden :

3. Fred Ottevaere - Ch. Winter
Op 3 ronden
4. Fr. Sper.CDr — Keating
5. Heatoii - Henry Lepage
G. H. Fielding — Nauwens
Op 5 ronden :
7 Yaccino - Camastro
Op 8 ronden :
8 Gruber - Flynn

:
Ptn
1219

509
1151
823
714
233
158

l HENDRICKX Alb., 180 km. in 5 u.
20 m;,n. 3 sek.
2. De Poorter, op 2 min. 31,
3. Grysolle.
4. Van Cchil
5. Cavé.

JUNIORS

2 Staclens.
597 3 Termond.
1. Van Slembroeck.

DE VLUCHTERS HOUDEN
STAND
't Is voor ons, Limburgers, een hoop- v
vollen cVag en met Thieu en Dignef aan •
de leiding mogen we 't beste verwach- £
ten. Het weder is werkelijk van de ;.-«
partij ; nooit hadden wij durven ver- f
hopen dat one renners niet met een •*»••
stortbad zouden moeten afrekenen.
In tusschen blijven er ons nog vijf ^f
man op kop. Defoordt en Perikel werken zich los uit den groep en kunnen ^
'n paar honderd meter nemen op Har- _
diquest en zijn gezellen, die ongeveer.
op 3 min. achter de eersten volgen. De
Caluwé gaat op zijn beurt uit het pe-„
loton loopen en komt tot bij Defoordt.»,
en Perikel. Defoordt moet lossen en'
wordt opgeslorpt door den groep.
In Hasselt is dus de stand als volgt:
Op kop: Thieu, Schepers, Huts, Dig-~'
nef en Herckenrath ;
Op 3 min. : Defoordt, Walschot en.
nog 5 anderen.
Zonder veel verandering bereiken we
St Truiden. Daar beginnen de vijf
moeilijke ronden van 7 km. elk.
Wanneer cle""rënners voor het eerst» "
de Markt verschijnen, zitten Dignef
en Thieu op kop. Weldra kan Dignef
zijn makker ontglippen. Thieu wil erL
achter maar Huts snijdt hem den weg^;
af. Nu komt er misverstand en ze be-'
loeren elkaar. Dignef maakt van de ge-1
legenheid gebruik om zijn voorsprong *
te vergrooten en zonder moeite kan lij
achtereenvolgens een premie van 50 fr/
en een andere van 75 fr., geschonken
door de sportieve leerlingen der VI.
Cadettenschool van Saffraenberg, in- 1
palmen. Huts en Schepers muizen er*»
op hun beurt van onder en krijgen weldra Difnef to stekken. Thieu laat zich<
echter niet in doekjes draaien en£
brengt Herckenradt bij de drie leiders. '
Weer trekken Schepers en Huts er.
van onder. Thieu en Dignef zetten def
achtervolging in, doch Dignef wil niet
kop gaan.
Zoo komen de laatste km. en de slag.
is geslagen. Schepers wint nipt voor •
Huts en Thieu weet Dignef achter te
laten en zoo krijgen we den volgendeiï. >.

r, m.

ANTWERPEN

t. GORCLÉE.

Hardiquest en De Caluwé beginnen '
hun hachelijke positie te beseffen en ,*
doen er nog een schepke bij. Doch '•
vruchteloos : er heerscht niet genoeg
eensgezindheid om iets te doen tegen ;
die zes kranige vluchters. De Smet valt
plat en legt er het bijltje bij neder.
Walckens en Willems moeten lossen en ',
verliezen veld. Ook Walschot, De Ca- t*
luwe en Toon Loncke zijn moeten '
achterblijven, maar door toedoen van *,
Edgard kunnen ze weer vervoegen

1) fichepers A., de 225 km. in C v

ANTWERPEN - GENT -

KAMPIOENSCHAP
WEST-VLAANDEREN

EEN FELLE JACHT WORD1
INGEZET

UITSLAG :

KOFFIE'S

TE PARIJS

gen tijd geloat zijn, het peloton weer 'm
vervoegen.

2) Huls, op een ha.- wiel.
3) Cardinaels, op 50 m.
4) Kerckenradt, op i5 m
5) Dignef, op 110 m.
6) De Caluwé, op l rr,ix,_
7) Defoordt.
8) Perikel.
9) Walschot.
10) Va i Roye.
11) Kemps.
12) Beeckm'an.
13) Loncke.
14) Trekels.
15) Buyck.
16) Gelijk : Masson, Cocqueriaax «r
Gommans.
Thieu Cardinaels heeft de schoonst^.koers gereden en had gerust eerst»*
mogen zijn. Nu een 3e plaats ia ool-.v
al een goed begin en vol hoop mogei
we de toekomst instaren.
Alvorens te eindigen willen we d»rr„
inrichters nog even feliciteeren voor df.'.
puike inrichting. Er is waarlijk geei
de minste onregelmatigheid gebeurd
Daar waar het bestuur niet kon zijn*
daar was de vooritter Mr Edgard Lant"
meeters om te beletten dat er iets on
rechtvaardigs zou geschieden. We moe
ten hem ook dankbaaar zijn voor di
fliake plaats die hij ons zoo bereid t
willig in zijn mooie voiture bezorgde»;
Nogmaals bravo, heer voorzitter, al»
ge zoo voort gaat dan mogen we on
aan een schitterend seizoen verwach
ten.

JOHNSON JOHNSON JOHNSON JOHNSON JOHNSON
DE BEöTE TABAK
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