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Sterke Rik SERIN wint met Voorsprong
de Ronde van Limburg

De Man van de OpeningsrHfen
won nu ook weer te Kuurne
Bitterkoud, doch prachtig weder

En Blomme sprong, doch Declerck lokte hem

Zondag Is bet reed» begonnen ! openlngsrit betrokken waren, Is
DERIJCKE EN
Er was een mooie zon om bet de wedstrijd eerder een verkUling
VANSTEENKISTE
feest op te luisteren maar er geweest van— hun eigen zelf~~
ONTSNAPPEN
stond ook nog ijs op bet water, zullen we maar zeggen.
Met 9 man ontsnappen d* twe
En toch hebben de wegrenners
Weinigen ouUer hen vaarden ganoemde renners. In zo'n groei'
geestdriftig de grote strijd aaa- uit met de volstrekte zekerheU, zitten er steeds kerels, die zlcdi
gevungen. Van Kuurne tot Ou- dat ze de afstand reeds volkomen niet kunnen stil houden. Het wadeniu.ii.-ue, van Oudenaiorde ovor in hun bereik hadden. Het (meren- ren vooral Isld. Derijoke en V«nAaJst naar Edlngen, aiover de deel was eerder van een ander steeukiste die hun duivels moeeheuvels van het Paiiottenlaoid, vun gedacht, waarom enkelen dan ten ontbinden en met Jonckbeert
de hellingen van Geraeirdsbergeoi x>k aarzelden en zelf niet heb- Math., Gijselinck Juul, Depoorover de kwaremont, en van daar ben gedurfd zich tenvoile en tot ter, Boumon, Paepe, Oasier, Envvoer naar het sportieve West- het uiterste In te spannen.
gels en Degraevelyn er ten alottc
Vlaoiaderen, wao* tienduizenden
Dat heeft dan, vooral bij som- in slaagden de plaat te poetsen.
JUIST 80 VERTREKKERS
Het verloop van de Ronde van Limburg voor beroepsrenners,
\veer langs de weg stonden, om mige supporters, wel mogelijke Hun voorsprong bedroeg weldra
die gisteren te St. Truiden start en aankomst kreeg, kan zeer in 't Wie zei daar ook weer, dat het
de beroepsuemners van Kuurae- teleurstellingen verwekt. Dooh een paar honderd meter.
nieuwe wielerseizoen veel te
Brussel-Kuurne te zien voorbij waarachtig, die moeten of mogen INGEHAALD MET ENGELS
kort worden samengevat !
Over de eerste 160 kilometer van deze 197 kilometer-lange vroeg werd ingezet ? Het weer
komen en ze toe te juichen.
nu zeker niet aangedreven wor- EN MATHIEL WEER WEG
wedstrijd kan zonder meer worden heengestapt, want daarin ge- waa gisteren, bij het vertrek van
Kuurne-Brussel-Kuurne, die stil- den tot ontgoochelingen. Een
Doen zo vroeg op het «eizoeu
de
Ronde
van
Limburg,
werke
beurde nu eens werkelijk niets, dat meldenswaardlg Is ! Voor het
aan klassiek begint te wo.ileu, is uerste wedstrijd, en bijzonder In was er nog geen verstandhouding
overige was er slechts één ontsnapping, die — ondanks een korte,' lijk ideaal ! Een warme Lento
niettegenstaande het gui« weder, deze omstandigheden gelijk deze in het vluchtende peloton en daar
doch hardnekkige achtervolging van vijf sterke kleppers, waarbij zon goot ganse gulpen verguldse.
ook dit jaar weer sportief een openlngsrtt, de eerste ernstige de groep steeds hard jaagde bede Limburger Marcel Hcndrikx — «iet succes werd bekroond : de over de feestelijke Grote Mark'
suooes van belang is geweest. 66 koersgeJegenhekl Is geweest, kan gonnen de leiders van hun voorDeelnemers, spannende strijd, wel aanleiding geven tot gemak- sprong te verliezen en te Harelzeven renners, die te Schulen, op nauwelijks 35 km. van de eind- van St. Truiden, waar renners ei
en de beste man van het veld uils kelijke begeesteringen, doch dan beke werden ze weer bij de lurmeet, aan de haal gingen, legden ook beslag op «de eerste zeven kijklustigen in bonte mengeling
dooreen wemelden, toen de nee:
winnaar. Die winnaar in Kuurne, uaarentegöfl ook nooit tot wezen- ven genomen. In groep reden ze
plaatsen in de uitslag.
burgemeester Scheepers te kwa
verweikifJd deur duizenden opge- lijke ontgoochelingen.
dan verder doch te Petegeoa zat
na twaalf het startsein gaf.
togen sportliefhebbera, was Dré
Aan een vergelijkende lijn kan het spel weer op de wagen toen
Er waren juist 80 vertrekker.Declerck, de specialisten van de er bij deze gelegenheid nog niet Engels en Mathieu andermaal
Vao de ingeschreven renners wa
openingskcersen. Sedert een drie- gedadht worden, derhalve moet demareerden en er zo vinnig op
ren er vijftien afwezig, van wii
tal jaren is Dré Declerck hier er van die maatstaf nog zeker door trapten dat zij met 30 sec.
Giel Hendriks, Walschot, Keteallen de baas in den beginne van niet gesproken worden. Het sei- voorsprong
door Oudenaarde
leer, Knaepkens en Vic Jacobs de
het seóz « ai. Hij reed met zijn zoen duurt zolang en zal weer stormden.
voornaamste Belgen waren; als
zesdaagse forme weer een prach- buitengewoon zwaar zijn. Ook
De groep liet ectoter niet bebuitenlanders ontbraken de Duit- De groep op de brug van Lozen—Bocbolt. Op kop Rik Evens, ge- tige kosrs, prachtig van doorzicht zakelijk U deze rit voor het ruim- gaan,
doöh voorop legden zij er
volgd door Frans Olelen en daarachter Gerard Heynen.
ser Schwarzenberg en de Fransen
en van soepelheid. Maar één, die ste gros der deeln i ners een slm- nog duchtiger de zweep op en de
Chapatte en Idee. LaatstgenoemZEVEN KOPMANNEN
ide grote groep : hij had zeksr hefm \OJT hen niet moet onder- pele aanpassing geweest, de nieu- voorsprong bedroeg weldr» l mide was echter vervangen door de
In de omgeving van Schulen vijf meter voorsprong op Vanden doan la Maurice Blomme, die op ,e contactneming met de werke- nuut.
bekende sprinter Jacoponelli.
het einde wellicht de sterkste | lljldieid van het koereen-rijden,
WEER DERIJCKE
werd dan eindelijk een ernstig Broeck «n Ollivier !
IN GROEP
was, doch voor de spurter heeft kortom een leerzame oufenlng en Weer was het Wd. Derijctoe die
offensief ingezet
Anthonis
Pierre
AWOÜTERS
Van bij de aanvang schommel- scheen «r de bezieler van te zijn,
meuten osiderd.i.-n. Voor de mees- een uitstekende voorbereiding,
de alarmklok luidde en die er dan
• * *
de het vaartje dat de Kleurige doch
ten der 66 renners, die hij deze
In slaagde te St, Martens-Latem
DE UITSLAG
groep er op nahield, rond de 40 Janssens
de wlnnaar van vo.
de groep weer verlaten in gezel1) SERIN RIK, 197 km. in 5 u.
km. in het uur. Vóór Oreye be- ,B
schap van Mar. Buyze en JonokBos-aerts waren
reikt was, loste reeds een renner << r s bljJj , verhaert Kemper Jans- 02,raln' ™ sf''
Wij zijn al vroeg op de koude sen en in snelle vaart de strijd heere. Dit drietal ging er even2) Anthonis Lode
S 02 45 ochtend naar West-Vlaanderen aanbinden.
uit de groep : Schollen, die er, ' sens> gerin en de Ned;rtan<jer
eens gezwind op los en het duur3) Verhaert Jos;
ondanks gestayer achter volgwa- Harm Smltg waren de ^^ le.
getrokken waar we te Kuurne de
Het groot feest is begonnen de niet lang of ze liepen de twee
4) Kemper Janssens;
gens, niet in slaagde opnieuw den van net zevental dat ^ Herk
opening van het w&gseizoen heb- het zal nu maanden aanhouden. kop rijders in.
5) Janssens Juli en;
aansluiting te krijgen. Ook bleek d stad
t Welne voorgprong
ben bijgewoond. De wielersport,
ROND HET VERTREK
De grote groep was edhter in
6) Smits Harm;
het tempo te hoog voor Jef Did- passeerde.
zo intens populair, verovert weer waren niet opgekomen Demulder, het spoor van de jagers geble7) Bogaerts Jan
6 03 00 aller harten en Vlaanderen jubelt LUC. Maüiys, Gallens, Renders en ven en te Oombergen waren ze
den, Robberechts en Walckiers;
8) Leenen Frans
5 03 30 zijn gevierde pedaal ridders weer Ardyna. Daarentegen stonden eens te meer allen bijeen. Het
terwijl de laatste twee hun inEEN VRUCHTELOZE
9) Vanden Broeck Martin;
zinking te boven kwamen en het
ACHTERVOLGING VAN
te zien. Het is nog bitter koud Cara Kin t en Maur. Blomme in demareren hield echter niet op
De zeven ontsnapten even buiten Herk-de-Stad. Achter Lode peloton vervoegden, zag men de
10) Ollivier Valeer;
STERKE KLEPPERS
maar de lente zit in de lucht en de gelederen.
en pogingen van Siegers en van
Anthonis, die leidt, herkent men nog : Rik Serin, Verhaert, Jullen Limburger echter niet meer op11) Claes Georges; 12) Sterckx het wielereeizoen gaat weer aan
De kleurrijke bende was oog Boumon leverden niets op.
Janssens en Kemper Janssens. Bogaerts en Harm Smits zijn dagen. Men vermoedt, dat hij in
13)
Impanis
Raymond;
^
______
_______
,
„
__.
Vijf renners hadden onmiddel't bloeien en iedereen is er om niet buiten Kuurne of de Waal
daarachter verborgen.
het gezelschap verzeilde van Clo- lijk
^ het gevaar
^
__ =
J. DEPOORTER EN
ingezien,
dat door f*) VMMI» Jnu»! ,J^ }??**** verheugd, dat stelden we dade- Caupain
staat reeds met een
de eerste die met een lekke deze ontsnapping, zo kort
MENNEGHETTI VOOROP
U
Wj het ultreUlen der
Samenvattend kan dus worden de haal gingen. Die zeven ren- se,
lekke
band,
het
begint
dus
zeer
^
™*'
Bij het binnenrijden van Aalst
Wer
nummers vast dat midden zeer slecht voor hem. Aan inlopen
gezegd, dat er in deze beroeps- ners, eendrachtig in hun streven,' ba«d
t
„
..* ï h( * 6mde' 1
heeft
&rOte
rennerskoers rond Limburg bitter zorgden ervoor dat in de groep 't l De„
moet hij niet meer denken, dat sprongen er twee in de kronkeWaar niet Qnln<ier &***
d<m M be
*
°* " *
°K h8Mt
«
' kan niet in een eerste koers. Van- lingen van de weg van de groep
weinig
tee zien
w
e n g strijd
s
ze wat Deze koren van het kaf werd |eschei-- , <"" «*
™,
Va
klepvaa beantwoord. Vijf
^«Ps^nners d* toelating komen derveken had eveneens pech, doch weg, het waren Juul Depoorter
Rondl van Limburg is steeds een den en tijdens de eerste van de ondertussen waren wij
vra
pers, Marcel Hendrikx, Nest
°°k
vluchtkoers geweest en nu ook fcwee kleine ronden die vanuit St
*
&en "» biJ dit P»*** « het was slechts zijn ketting en te en de Fransman Menneghetti, die
' Sterckx, Valeer Ollivier, Eugeen
P»««0« fe«* aanwezig te zijn. Kortrijk zat hij weer in de groep. zoveel hun benen reppen konden
°*
nog de Hallembaye — de enige Truiden nog over Melveren moes- '
' Van Roosbroeck en Martin Van- Even» Rik 5 05 05; 30)
'
en tuk op roem zien Maar hier gingen de poppen reeds door de stad vlogen en madhtig
°P
helling die In onze provincie van ten worden afgelegd, vergrootten '^J^fJ^J,
— laatstgenoemde ponelli; 31) Buyl; 32) Jef Jansde
stenen
de berg van IDrembodegem opietwat tel is — van kant werd zij hun voorsprong tot één mi- oste. Toen het Waaltje Vecray den Broeck
aan het dansen,
^gteren
verbluffend
goed
—
sen;
33)
Demeer;
34)
Lambrichts
reed
stormden.
gelaten, was dit meer dan ooit nuut.
door bandbreuk wegviel, bleven naderden de zeven ontsnapten tot
EEN MINNUT VOORSPRONG
het geval ! Oordeel zelf : van de Men verwachtte toen dat zij er nog 75.
op minder dan 75 meter en men
Fel aangemoedigd door een
80 renners die te St Truiden zouden samenblijven tot het einhad de indruk, dat zij de ontsnapEENTONIG
massa volk die zien overal langs
«tartten, waren er halfkoers nog de. Als ' - t werkelijk het geval
Het werd op de duur wel een- ten zouden achterhalen.
de weg bevond gaan de twee
i, dan had men op de
73 samen in de groep ! En op 't was go
vluchter» er hard op lo» en in
ogenblik dat te Schulen, op 35 Grote M^rkt van de Trudostad tonig, zo achter die grote groep Dat gebeurde echter niet, enerzijds
omdat
de
zeven
leiders
zeer
Asse hebben ze reeds een volle
km. van het einde, de enige en zeker een aardig spurtje te zien renners te blijven narijden, waarminuut op het peloton overoverdbeslissende ontsnapping werd in- gekregen, want bij die zeven kop- n maar geen leven scheen te ko- hard reden — de verstandhoubleef het tempo ding was uitstekend ! — en anDat begon gevaarlijk te worden
zaten vier gevreesde men, ook al
gezet, bestond het peloton nog uit mannen
en het peloton stuurde een groepAnthonis, Bogaerts, schommelen rond de veertig km. derzijds omdat de groep zelf een
bijna 70 renners ! Voordien had spurters
In het uur. Wij reden door Lana- felle jacht voerde.
je uit onder leiding van Oreel en
mem •«dacht» één uitlopertje ge- , Serin en Kemper Janssens.
van Van Steenkiste en daarna
zien — van Impanis, in de omge- Van dat spurtje kwam er ech- ken, door Mechelen aan de Maas, Te Nieuwerkerken werden de
nog een groep van een tiental
ving van Beverlo — een poging ter niets in huls, want tijdens de
renners. Het gevolg was dat de
die niet eens een ontsnapping kon laatste ronde had Jan Bogaerts
twee leiders te Ternat nog amper
worden genoemd.
met breuk af te rekenen, zodat
dertig seconden voorsprong bezaDe volgers verveelden zich dan hij op een toeristenfiets naar de
ten. In Eizeringen was het oog
ook dood in hun wagens, t«rt op eindmeet moest — en anderzijds
slechts eeo paar honderd meter
f
het ogenblik dat Anthonis, Jullen rukte de sterke Rik Serin zich
nu trokken zij het Payottenland
Janssens, Kemper Janssens, Bo- nog los, om met 17 seconden
Op het nippertje kon sleohta Even verder volgdte het groot voor de beslissing te zorgen.
binnen waar de heuvels begongaerts, Serln, Verhaert en Rik voorsprong te winnen !
Daar
de
reactie
in
de
groep
peJoton.
verhinderd worden dat Julian
nen en zo naar de heuvelachtige
Serin even vóór Herk-de-Stad aan l
niet
spoedig
genoeg
voigdo
lagen
In
gezwind
tempo
ging
het
naar
Deckers, die verleden jaur de eerGenk, waar de voornaamste pre- ze te Tongeren reeds 300 m. voor- streek van Edlngen en Zuidste uitgave van «Dwars door Lim- mies
uit op het grote peloton, dat nog Vlaanderen.
te betwisten.
burg» won, ook thans weer deze Dit vielen
was trouwens de aanleiding enkele renners verloren had o.a.
WEER INGELOPEN
wedstrijd op zijn erelijst schieaf tot eeo nijdige aohtervoliginig van- Paamans,
Kleine Ronde van Limburg voor Liefhebben
Pliet
Vendebroek
Zoals wij het vreesden, werden
en dat het te Veldwezeit een Ne- wege de Limburgers, met Cuyvers Smeete, Janssen e.a. Ook Michelde twee koprljders op hun beurt
derlandse overrompeling In regel aan het hoofd.
Van h ar le moest begeven wegens
de lurven genomen en wij
Enkele renners slaagden erin op krampen in de benen, ten gevol- bij
werd.
trokken naar Edlngen met een
Er was een allerbeste Kelohter- de leiders te komen, terwijl het ge van een val, die hij te Diepen- groep van 25 man, waaronder
zelf in twee groepen beek gedaan had.
voor nodig om de Limburg- grote peloton
gesplitst.
De koers scheen voor een groot Declerük, Decdn, Decock, dus al
se sporteer hoog te houden. Ver- werd
Even voor Genk noteerden we gedeelte haar beslag gekregen te de favorieten, behalve Mare. Kint
standig berekend reed hij zijn 12 renners op kop, op een 200-4aJ hebben, en men verwachtte zioh die in groep twee zat Deze groep
wedstrijd, ku.u slechte tijdens meter gevolgd door de grote groep, aan een afstraffing vanwege d« was nog 20 man sterk;
deze
De «Kleine Ronde van Lam- van hun krachten gevergd te nebIde laatste kboait>ters in zwier om en op 300 meter dioor een hele ben- Nederlanders, die nog versterkt twee formaties leverden een
werden door hun landgenoten Vlie- hardnekkige strijd en toen alles
burg» voor Liefhebber*, ingericht ben, want de nijdig jagende groep
over alles en allen te gaan, en de achterblijvers.
gen en Bakkers en de Limburger
door de Sint-Truidense Sport- wint aanhoudend veld en even
tenslotte met één minuut voorGrondelaers. die enige man uit weer hervormd ging worden,
DE RUSH VAN SNEYEAS
sprong zijn zegevierende Intrede
vrienden, kende een schitterend voorbij Lummen worden de ontspurtte Van Steenkiste te Wiame
eigen
streek tussen de leiders.
snapten
door
een
twintig
man
te
Veldwezeit
te
doen.
succes. Een prachtig lot van 75
Het waa hier dat de meest Boven op de Hallembaye telde weg. Kint kreeg een letóke band
sterk
peloton
weer
opgeslorpt,
j
De
eerste
plaats
van
de
renrenners waaronder al de favorieboeiende phase uit de -wedstrijd deze aoht man sterke kopgroep en Gijselinok had last met zijn
ner uit Wijchmaiot vergoedde de zijn verloop kreeg. Jaemers en reedffl de respectabele voorsprong ketting.
ten wn de streek, namen het Voorbij de overweg te Herk doet
Viral
Sneyders,
Lode
Poels
en
Lode
Anthonis
op
kop
van
de
groep
zich een ernstige valpartij voor,
matige prestatie vatl de andere even later Opdekamp, die zioh in van een minuut op de leiders.
vertrek.
BLOMME HEEFT
te Kerkhoven.
Limburgers .— Grondelaers uitge- de tweede groep bevonden spurt- Het schot scheen geworpen te
De eerste kilometers worden in waarbij vier renners betrokken
BANDBREUK
ten
in
een
hels
tempo,
dat
de
60
zijn,
want
noclh
Van
G-eneufiden,,
een matig tempo afgelegd en tot worden. Onder de peohvogels, die zonder dat er iets noemenswaar- naald door de groep, die onder- zonderd — wamt Vam Oeneugden, km. in t uur benaderde op de lei- nooh Donders naar wie iedereen. Te Nederbrakel sprong Blomme
Donders
en
de
andere
toanaaaigeallen
de
strijd
staken,
bevindt
aan Hoepertingen blijft alles bijl tussen, door de felle jacht, reeds v«rs vati verleden seizoen bleken ders en Paul Theucüs zette zioh opkeek, aohenen nog niet genoeg prachtig van de groep weg en
noteren
«•n. Blookx heeft kettingbreuk, zioh oon. Dedry. Het tempo wordt «g-taan het hoofd van het derde pek>-1 ingereden en beperkten zioh tot trok op zoek naar Van SteenToen wij te Maaseik kwamen heel wat kleiner was geworden, nog
door
de
hoofdgroep
gestadig
opniet vcfldcinde ingereden te ton en nam de renners op sleep-1 een passief berusten in de toe- kiste, doch hij leed eveneens
maar kan spoedig herstellen en
en bijna 80 kilometer waren afgedreven,
zodat
Gijbels
moet
loszijn,
waardoor
nogmaals
bewe-|touw,
zodat de ktoop tussen de stand.
zal erin slagen te vervoegen. Te
gelegd, waren er van de 80 ver- EEN MINUUT VOORSPRONG
bandbreuk. Decook en Germain
ren werd, dat wedstrijden van 't onderscheidene groepen ziendar- Onderbussen verloren we nog Derijok demarreerden toen, maar
Borgloon heeft Claes af te re- sen. Een weinig later veraohte- trekkers slechts vijf uit het peloRik
Deunen,
die
met
zijn
rijwiel
voarse<k£oen
#e>an
maia.£staf
zijn
ogen
verkleinde.
kenen met bandbreuk en zal niet ren Delmele en Sethis en veertien
De zeven leiders stoven onderterwijl laatstgenoemde
terug
nT TT ton weggevallen ! Vóór
1 Kinrooi tussen zeer snel over de baan en voor de quotering van het ren- Sneyers welik« de reuk van de bleef haken aan de Nederlander naar de groep kwam, reed Demeer kunnen vervoegen. Een paar man komen samen St Truiden " . .
en in een formidabele rusih Vanderweyden, en tot opgave gehun nersuorps.
ver|frootten
kilometers verder slaat Gijbels binnengestormt De
cook zich bij de leider.
demarreerde hij uit de tweede dwongen werd.
— een der
Dit doet geenszins af- ^^^
op de vlucht. Hij neemt honderd
het teddersgroepje KELCHTERMANS IN VEDETTE
ten — had bacdbreuk tussen KIn- voorsprong.
Van Steenkiste en Decock trokKelchtermans'
break
aan
over«n
bood
meter voorsprong, maar wordt meer en aan de eindmeet is het rooi en Bree.
De
beslissing
scheen
gevallen
te
Te St Truiden kwamen zij toe
zidh te Genik-centrum,
ken samen door Ronsse en kwam
de
aalvlugge
Truienaar
Rik
Kemwinning,
die
oververdlend
was..m»t
e:n
miniem*
voorsprong,
voor
zijn
en
roet
acht
renners
aan
de
even voor Tongeren tot de orde
Het tempo zakte enigszins, na- «t een voorsprong, die bijna
aan de voet van de Kwareleiding passeerden we Riemst, in men
geroepen. De doortocht door de peneers, die afgetekend de eind- dat de renners bevoorraad waren eén minuut bedroeg. Op dat o- We hebben hem tijdens die laat- de premies aan.
mont, waar Decock machtig trok
de
riohtlng
van
de
eindmeet.
meet
overschrijdt.
ste
adembenemende
kilometers
Dat
had
werkelijk
harde
Ambiorix-stad geschiedt met een
genblik dienden er nog twee ronte Bree.
van hem ge- Ketahiernrans, m«t Nolten aan 30 Van Steenkiste een inzinking
peloton van 32 man. Van Aerden over Melveren te worden af- van nabij gevolgd en kannen er- kiraohteinspannmg
die
later
bleek
h««n nood- het wiel, zou echter voor de «coup kreeg.
DE
UITSLAG
voor getuigen dat hij een epische
stihot moet ter oorzake van kramHALFKOERS : NOG MEER gelegd.
16 MAN OP KOP
de theatre» zorgen en voor de
pen de strijd staken. Verder worTijdens de eerste van die twee strijd leverde togen de Nederlan-i
jve. .rtliaide demarrage* had-- verrassing in de aangename zin. Decock kwam eerste over de
DAN 70 RENNERS SAMEN l
Rik
Kempenaars
de
IX
km.
1)
den verscheidene andere opgaven
Te
Bocholt
kwamen wij
zeven kopman- .Iers, die, tuk op de overwinning den er voor gezorgd dat op de weg We kunnen nog steeds niet begrij- top, met 20 sec, op Van Steen
„____
„ _____
.... aan ronden
__hadden de_____
in 3 u. 39 min.km.
98 De koers was dus half nen precies een minuut vóór-i^» Veldwezalt aan de start waren naar Diepenbeek alles weer tesa- p?n hoe deze twee renners er in kiste, 40 sec. op Pauwels Jan,
genoteerd terwijl meerdere niet in
men liep.
slaagden op de kopgroep te geraforme zijnde renners verachte- 2) Sels Fr.; 3) Coppesmelle G.;
steeds bestond de groep, sprong op het peloton, dat nog versdoenen.
Deneve en Derijok; op l
ken. Maar feit is dat in Veldwe- Joye,
ren.
4) Van Brabant Rog.; 5) Blookx waaruit even later Henri Smets uiteen dertigtal renners bestond.
Te Dtepenfoeek-atatie
moest zelt-Dorp, Kelclïtermana en Nol- min. volgde Blomme, die een gekende
Zoals
te
voorzien
zou wegvallen, Met een heel wat groter achterHooghen afstappen en even ver- ten, met het schuim op de lippen weldige remonte had gedaan en
Nu gaan weer aoht man aan Ferd.; 6) Vandenbrande L.; 7) door73 bandbreuk
renners !
stel op de leiders passeerde een
der Bertewegti, beiden om een en een groot verzet duw«nd de lei- op l min. 15 sec. volgden neg'en
de haal, onder wie S els, Van Bra- Biets; 8) Torfs; 9) Verschueren
te herleggen.
ders vervoegden.
man, met Decin, DeolercJc, Maelffllnlke
^ a n g s e m g band
bant Rog. en Gijbels. Ze houden Jos- 10) Orens- m Havfin- w Hamont reden wij door - en groepje van vier en daarna nog
e
s e^
nle
11) Hayen, 12) Neei-pelt en Overpelt en LommeJ een groepje van tien renners.
j vanwege de renners en lieten er Over de kronkelende weg ging We waren nog niet van onze branoke, Rijckaert, Depoorter,
aet sleohta vol tot Hoeselt. Dan Vrijsen; 13) ns,
Versohueren J.; 14) en steeds bleven meer dan zeven- RIK SERIN ZEER STERK
zioh niet minder dan 67 inschrij- het dan naar Kortessem waar er verrassing bekomen toen Kelch- enz. Deze negen man liepen dan
beproeven het Van Brabant en
V C;
behoorden een me- he*l wat renners aohtarge'-aten termans bij het uitrijden van Veld- al de ontsnapte renners in. er
Sels opnieuw en te Bilzen liggen Puttemans; 15) Buntinx; 16) tig renners samen, in een com- Toen dan de laatste ronde aan- T daartoe
Nederlanders, waaronder werd*n, d« een omdat hij nog « en weaelt voor de kleine ronde reso- een groep van 16 man kwam tf
rodage » verteerde, de andere om- luut demareerde en op sla.g 100 m.
deze kleppers reeds 30 sec. voor- Etienne; 17) De Pus; 18) Van- pacte groep. Geen enkele ont- ving, vroeg men zich af, welke ?j£j£
die verleden
Kuurne aan.
dat hdj aanvankeüjik te roekeloos nam.
op. Alhoewel het peloton heftig geel; 19) Delmelle Hub.; 20) Del- snapping was er, niets dat daarop van de zeven kopmannen spurtgewonnen
had.
winnaar zou worden. Daar zaten
met zijn kradhten was omgKspircn- Hij verigroofete gaand'eweg zijn Daar moest nog een kleine ron
reageert verhogen de vluchters melle Joa; 21) Debaus; 22) Hal-zelfs maar kon lijken !
IMPANIS PROBEERT
g«n, en dan een derde categorie voorsprong en terug te Riemst de worden afgelegd, tijdens deimmers sterke sprinters tussen
HET EERSTE OFFENSIEF
geleidelijk hun voorsprong, die te let; 23) Vrijs; 24) Convents; 25)
van renn«ns, die veel beuer hun wisten we, dat ondanlks alle pessi- welke Blomme zijn troef uitapeeiVanderstockt was de eerste die, en men wist werkelijk niet, wie
Muizend!jk reeds 1,30 sec. be-Hendrickx J.
rijwiel aan de haak zouden han- miatisoha voorui'tzichten de oiv«r- de, doch Declerck hield een oogje
te Leopoldsburg, enkele meters men moest kiezen. Bogaerts
Even na één uur werden de gen
draagt. Ze söhijnen echter teveel
en in vorige seizoenen r&eds winning van deze eerste wieler- in 't zeil en sprong mee om tenver, uit de groep wegliep. Hulp Anthonis
renners de baan opgestuurd en bewezen,
Kemper Janssens
dat ae slechte een vijf- meetinig in eigen provincie tooh
een lange sliert van vecffid-eurige tigtal kilometer
van anderen kreeg hij echter niet Serin ?
meekunnen.
nog in Llmlburgise handen bllj- slotte Blomme in de spurt te
en dat was blijkbaar de reden,
De koers eindigde echter niet truien bewoog aidh in de richting
kloppen.
Nadat
eenst
Mertens,
Trusnagih,
'en.
La naken.
waarom hij zijn poging niet door- zoals men verwacht had. Op een van
Pasmans en Vandc- Kelphterm'ans was 2» oersterk
Keasahetsend voor een seizoens- Vermeulen,
— DE UITSLAG —
dreef.
paar kilometer van de eindmeet, dsibuut was het feit dat reeds en- bosdh uit de wielen werden gere- dat hij in dia luttele kilometers
Verrassend spurtte toen Ray- op de kleine helling van de Dies- j kele renners, tengevolge van te den, mo.:et ook Jieflke Scihatxon nog één minuut uitliep, en als 1) DedLerck de 206 km.
over de finisih sipurtin S u. 48 min.
mond Impanis weg. Toen hij een terse Steenweg, rukte Rik Serin : weinig oefening, reeds uit de wie- aaMerblijiven, «n dit vonden we triumplhator
te.
gereden. Daartoe be2) Blomme Maur. op 8 lengten.
vijftigtal meter voorsprong had, zich plotseling los. Zijn maten
*
Dt
okers,
winnaar
van
vorig
seirukten ook de Limburger Karel aarzelden even en in een oogwenk hoorden o.a. de Nederlanders La- toe 2» schitterend had gedragen. zoen, klopte de groep in d« sprint 3) Decin op 45 sec.
voor wde
Van Dormael en Kemper Jans- had Serin een mooie voorsprong, "* *° *'
Hot weae voor hem een les, dat en moe-st zioh met een tweede 4) Rijckaert M. — 5) Depoorter
ven korte duur was een
Jules — 6) Pieters A. — 7) Maelsens zich uit het peloton los en die hij met een harde pedaalslag 2^L£
onberetoendiï ontsn'ap.ping in plaaits tevreden stellen.
branoke — 8) Decock — 8) Van
L. BRIERS
die aan, Er werd
de groep maar aan het begin van d« wedstrijd, een
Dijok — 10) Derijck G. — 11)
de eindmeet reeds 17 seconden ' een zeer matig tempo gereden en teraverlies tengevolge heeftkTach'
DE UITSLAG
| de drie vluchters bijgebeend.
VEU Steenkiste — 12) Oreel —
bedroeg.
daarvan maakten de gebroeders Te Kortessem signalearden we
de 125 j 13) Deneve — 14) Joye — 15)
BTïIEK SCHOTTE
Midden een zee van volk kwam Stevens, Kuyten, Van Meel, Fooy eveneens de opgave van Sneye-s, km.1) inKELCHTERMANS,
4 u. 37 min.
Pauwels J. — 16) Rfonier op 2
UITGESCHAKELD
de sterke Rik Serin dus als eer- en Jeflij Sohabon gebruik om op die, ten einde krachten, uit de wie2) Deckers Jo'han (Ned.), op l ' min.
45 sec. — 17) Waldeke op 4
Wereldkampioen Briek Schot- ste over de eindmeet, terwijl An- de weg naar Mechelen aan de len gereden werd.
min.
Maas
te
m. 35 sec. — 18) Mommerency
'te, van zo verre gekomen om de- thonis zonder veel moeite de
3) Grondelaers.
Dit had een reaotie in de groep
'ze Ronde van Limburg te be- spurt voor de tweede plaats won
ORANJE BOVEN
4) Vliegen; 5) Haan (Ned.); 8) — 19) Deman — 20) Baiemon op
, gevolge,
„. Ouyvers
~v.,,.^0 zette
^,v.„ zioh
^^
s „.„„ & v. «n
twisten, had werkelijk erge te- en de Limburger Julien Janssens aanliet'hoof^d"vari'hét pétotón"om Het peloton lag honderden me- Mang-elaers (Ned.); 7) Notten 5 min.
(N:d.); 8) Kuyten (Ned.); 9) Bak-!
genSlag : te Lummen, op 40 km. beslag legde op de vijfde plaats, d« vtacftabers bij te benen. Het
ker (Ned.); 10) Jolis (Ned.); 11)
l van de eindmeet werd hij door Jan Bogaerts, de winnaar van
Pas,
op 3 m:'n ; 12) Gelis® n; 13)
j bandbreuk uitgeschakeld !
vorig jaar, had kaderbreuk kort
tergen de Nederlanders hun offen- Stevens L.; 14) Ven Geel, op S
de
baan
hug
en
te
LanJtlaar
noteerOndertussen waren de Neder- vóór het einde en kwam op een
sief.
min.; 15) Jaemers; 16) Bov*n; 17!
we volgende stand :
| lander Van Kamp en de Frans- toeristenfiets slechts even vóór den
Dit gebeurde te Zamnvtl-en. waar Fooy; 18) Donders, op 7 min.; 11»
Schieciam 'I£A>SOp
kop
:
Ruyten,
Fooy.
SchaHaan,
Deckers,
Jolis,
Monr-'aers
•>.. w- ^
, _ _.
man Tricot,
**v~n^ voor
>wi wie
VTAC het
i*d. tempo
i,oiiiL«j de
ut5 grote
gnjLe groep
groep over ue
de lijn.
inn.
Stevens M.: 20) Cuyvers; 21) Cai'
Stevens en Van M-el
en
Kuyten
acht-ereenvolgcrs
uit
Bik Kempeneers overgetaMdg »t_ ^_ «yerwinning voor eigen te hoog en^ de afstand t, zwaar De Truienaar Frans Leenen bon.
wenfoerg;
22)
Poon-n;
23)
Vai
Liq. des RECOLLÉTS,
Op 300 m. : P^-ey^r» Jan, Wil- de groep demnreorden en een v'jT- Meel; 2i) Scheepen; 25) Geurte ;
volk, liet zich midden zijn supporters kiekenwaren, achtergebleven.
won met veel brio de spurt van lemaena, Kesskr en Poesen,
tal vormden dat — -**>«sloten was 20) Bax; 27) Fransse-tv

lullen Janssens legt Beslag op de vijf d e Plaats en Frans
Leenen wint de Spurt van de Groep

SENSATIONELE O NTKNOPING VAN
DWARS DOOR LIMBURG» VOOR LIEFHEBBERS

KELCHTERMANS

behoedde ons van een zware Klopping
Zijn machtig Koers einde verijdelde het Nederlandse
Offensief
dat half- koers ingezet werd

Rik KEMPENEERS

vloert dertien Man in de Spurt
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