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— A — H°t B-'lnng van Llmbnrg

RODE DUIVELS H ADDEN EEN UUR LANG KANS
OP EEN DRAWN

Tradities werden geëerbiedigd in de Ronde van Limburg

OOSTENRIJK2-BELGIE O
eerste van een grote Groep met veel befaamde Spurters

Blonde Stojaspal voltrok het vonnis met twee doelpunten}
in vijf minuten na de rust
.|

Een uur lang hebben de Belgen gisteren gehoopt dat de Rode OOSTENRIJKS OFFENSIE*>
Duivel» het vertegenwoordigend elftal van Oostenrijk, het voet- Na vijf minuten spel hadc^
balland bij uitstek, zouden in bedwang houden. Dat zou geen ml- de Oostenrijkers de meerderh^
rakel geweest zijn, vermits de Oostenrijkers lang niet de indruk en ditmaal op overtuigende wij J
De Ronde van Limburg krijgt ieder jaar een verrassend over- j
lieten van de ploeg, die te Brussel met 8—l kwam winnen, en !Aan de zesde minuut kwam Gei '
pönnaar. Gisteren werd aan die traditie geen afbreuk gedaan '.
vooral omdat de omstandigheden op dat ogenblik helemaal in het hardt met de bal dichtbij ^
Toen de laatste kleine ronde over Melveren aanving en |
voordeel der onzen waren. Oostenrijk speelde Inderdaad met 10! goal. In plaats van te schiet;(
het zo goed als zeker werd, dat een massa-spurt over het eind- i
valiede en één gekwetste speler. Nadat Happel, die meer ziek dan gaf hij een pas aan Korner, f .<
resultaat zou beslissen, docht haast niemand eraan, de West-Vlagekwetst ivas, het terrein in de eerste helft had verlaten, werd er zich niet aan verwachtte _ƒ
ming Roger De Corte bij de favorieten te rekenen. Men wedde op j
centervoor Wagner hard aan het been geraakt tijdens een duel. bijgevolg ook miste. Twee min ƒ
Valeer Ollivier en Karel Debaere, op Franske Leenen en Jos De
Hij werd langs de lijn verzorgd en bleef gedurende de laatete mi- ten later kregen we een solor '•
Feyter, op Louis Anthonis en het meest van al nog op Nest
nut en van het terrein. Het reglement liet echter niet toe ook hem 'van Stojaspal, die hard naar •£
Sterckx. Uitzondering gemaakt voor Rik Van Steenbergen, zaten
te vervangen, nadat Stotz als Invaller van Happel de backplaats ! goal schoot. Meert bokste
daar practisch alle «rappe mannen» bijeen in de groep, die voor de!
was komen bezetten.. Wagner kwam na de rust dan ook terug op: bal weg en was gelukkig nog t. C"
eerste prijs in de Ronde van Limburg zou spurten.
hij hinkte mee als rechtsbuiten, maar liet zich niet helemaal ombe- dig recht om het schot van ; \
Aan Roger De Corte dacht haast niemand. Toch was hij het,
tuigd. Hij gaf enkele goede passen, maar was niet snel genoeg hernemende Stojaspal ook - l
die worn ! Uiterst rechts op de baan zat hij en hij vloerde Karel
tweede keer te houden, ten k«j.''
om nog van veel nut te zijn.
Debaere, die acht dagen vrorger te Landen ook reeds met een
De Belgen lieten zich hierdoor van de wijs brengen: ze gaven te van een corner evenwel, maar
tweede ,»laats had moeten vrede nemen en ook Nest Sterckx, die
] hun defensief systeem, dat hen een onverhoopt resultaat had kun- het werd toch weer geen doel^bij het oprijden van de Grote Markt te St. Truiden tegen de ellenen bezorgen, gedeeltelijk op. En dat werd hen fataal ! De vir- punt. Aan de negende minuut
iboog van een der overtalrijke toeschouwers reed en altlus enigszins
tuoos Stojaspal maakte er inderdaad gebruik van om tweemaal mocht Ocwirk een vrijschop
.buiten koers geraakte.
in vier minuten tijd op handige wijze door de verdediging te glip- men even voor de backlijn. De
Onmiddellijk achter De Corte, Debaere en Sterckx
kwam |
pe>n en Meert te verslaan. Voor de Belgen, die zich een uur lang Oostenrijkse spil schoot hs.rd
; Marcel Hendrikx over de meet en het was verheugend, ook Lode I
moedig ea met succes tegen de Oostenrijkse aanvallen hadden | naar de goal, maar de bal vloog
"««rters, Frans Leenen en Pol Schaeken tussen 'ie eerste tien te i
schrap gezet, werd het de genadeslag. Men vreesde toen voor een tegen de voet van Diricx terug
zien eindigen. De Limburgers hebben in deze Ronde van Limburg |
Waterloo, zoals vijf maanden geleden te Brussel. Het kwam ge- het veld in.
over het algemeen uitstekrnd gepresteerd, vermits wij nog een |
lukkig niet zo ver, omdat Meert het hoofd koel hield en omdat de Toen Korner aan de elfde mi
Juliftn Janssens, een Van Dormael en een Van Ende tussen de i
tot vier man gereduceerde Oostenrijkse voorlijn verder geen kans inuut een mooie pas kreeg var
ex-aequo's vinden.
meer Ureeg om zo gemakkelijk te ontsnappen.
j Wagner bleef hij te lang treuze
De beslissing in deze Ronde van Limburg ts niet op de Hal- i
Het bleef dan ook 2—0. Een nederlaag is het, maar ook een jlen en speelde daarbij de bs
lembaye gevallen en ook niet op de heuvels var het Luikse, zoals
eervol resultaat, want men mag niet vergeten dat de Oostenrijkse |kwijt aan Van Kerkhoven, t j'"
men verwacht had. Het was voorbij Tongeren, dat twintig rentoeschouwers in het Frsterstadicn heel ongerust begonnen te wie hij tevens een fout maaV.-o,
ners zich losrukten en twintig anderen er achter aan gingen. D«
worden toen na een uur de stand nog O—O was.
Dit was voor het publiek h.et sein
Hallembaye was juist goed, om voor de verbrokkeling en de uitHet contrast tussen de 8—l van Brussel en deze nederlaag om beginnen te huilen en het
schakeling van het grootste gedeelte van het peloton te zorgen.
wijst er bovendien duidelijk op dat de Rode Duivels y Un vijf l zweepte de Oostenrijkse spelers
Te Glons kwamen een veertigtal renners samen op kop en dat was
hurt
maanden een heel stuk op vooruitgegaan zijn. En dat vooral Is meteen op. Ze
"~ ubegonnen
~~
*"'"
meteen de beslissing. Uitzondering gemaakt voor enkelen bereikaanvallen
te
verdubbelen
en
we.
bemoedigend
ten die leiders immers, ondanks eeci paar uitlopingen, In groep de
vaarlijke aanvallen opbouwen, den meteen ook veel gevaarlijker.
«indmeet, w.iar een massa-spurt moest beslissen. Een koers van
MET GESLOTEN DEUREN [vooral langs Anoul, die schitte- Aan de dertiende minuut brak
225 km. en 3~> renners in de sprint I Ook geen verrassing voor een Roger De Corte, met Karel Debaere naast — en Nest Sterckx achter zich, gooit zegevierend
Het Praterstadion te Wenen, rend op dreef was. Deze laat- Stojaspal door en het was slechts
koers, die \oor het grootste gedeelte op de gladde biljartbaneei van
de arm in de hoogte, terwijl hij over de eindmeet rijdt.
gelegen in het mooie stadspark, l s te wist zich aan min. 34 vrij ' ten koste van een sliding cis
Umbure werd betwist
was
gisteren helemaal
bezet te spelen, maar zijn schot ging Maertens hem de bal kon on
losten de Duitser Sauerborn en de ste en de tweede groep nog slechts duurae. De West-Vlaming was eral-' nipt over de goal. Aan de o ver- nemen, die verder door Mee
derailleur eo vervlogen illusies Nederlander Guns en tenslotte ooij een paar honderd meter. De be- aan voor zijn moeite voor hij St. Reeds lang voor datum vncs-i
DRIE KEER
| Ie plaatsen uitverkoch f e.i on-, z yde miste Korner geen minuut werd opgevangen.
bereikte.
VERTROKKENlangs de baan. Hij was de tweede; Georges Van Brabant, die moe- klimming van de berg had voor Tr uiden bereikte.
de dreigende regenwolken jater een mooie kans op pas van
TWEE DOELPUNTEN
peohvogel in de Rende : Robert j deloos met het hoofd schudde. De de verbrokkeling van het grote Over Meiver-" ging het terug danks
VAN STOJASPAL
_^.t, Truideo. Toen de deel-,was ne^ publiek lang voor de arm- Melchior en was er meer dan een
OP de schilderachtige Grote De Bruyne
had tevoren reeds j Hoepertingenaar is nog steeds sol- peloton gezorgd : zeventien ren- naar S
De Oostenrijkers veranderd *
Markt van St. Truiden kwamen bandbreuk geleden.
daat en dat verkl»--* misschien ners hadden boven reeds meer dan cemers'voor de «erste maal overgang van de wedstrijd ter plaat- half uur gespeeld zonder dat één
Charel Van Dormael, Gerard Hey- Het zeer hoge tempo versnelde veel
anderhalve minuut achterste! op de
__ eind.neet
---------- reden
------ (Mollin
-------- lag
- „ se. Gelukkig regende het met en van de twee ploegen had kun- van dat ogenblik hun taktiek. ;• 3
behielden enkel Wagner en St
de leiders, daarachter volgde de op dat ogenblik een tiental meter,, brajt de zon door de woiKcn en nen aantekenen.
nen. Marcel Hcndrikx, Lode Wou- nog op de weg naar Genk, toen
TERUG TE
was maar
ed ook wallt C
jaspal als puntspelers, terwijl . ,
OOK WAGNEK
ters eo Frans Gielen als laatstee drie renners uit het snelle pelo-j
'
grootste brok uit het peloton, be- vooruit)
dienden er nog twee dat
£°
'P
ST. TRUIDEN
overige drie in achteruitgetro '
VAN HET TERREIN
staande uit een dertigtal man (kleine renden vsja 7,5 km. te wor-,l de htPrater is er geen ankele overvan de 119 vertrekkers naar de ton wegspurtten. Rikske Evens
dekte
"*
« zitplaats.
«itt.lM.ta. Het ging
zin? er get-e- Het Oostenrijks publiek, dat zo kes positie gingen acteren. De
$tartlijn gereden. Hendrikx had die blijkbaar als eerste door ei- Te Herk-de-S'"-* kwam er plots waarbij Evens en Gielen. Het was j den afgelegd,
moedelijk toe in afwachting van lang op een doelpunt moest wach- spelwijze wierp dadelijk vruc...'
een geanimeerd gesprek met Briek gen streek wenste te rijden, was weer anioiatie. Het was een lichte (Juidelijk, dat deze laatste groep,
de opkomst der ploegen. Eerst ten, werd ongeduldig en liet dit ten af, want op een verre pr
SChotte, over een af te halen er bij. Georges Claes en Karel ; voorsprong slechts, die Derijcke, waaruit Gielen ons al lachend
MASSA-SPURT
speelden twee Juniorsformat'es duidelijk horen. Het verbeterde \ van Melchior verschalkte StojaOllivier, Van Breenen vroeg of we «geen taxi kenden
Itoersfiets Gielen lachte als steeds Leysen waren de twee andere iBogaerts,
MET
ONVERWACHTE
een genietbare wedstrijd en daar- er echter voor hen niet op want pal de Belgische verdedigers, t!
«o
Driesen
namen,
doch
en vertelde wat gekke praat te- vluchters van het trio, dat G£nk lDekhers
OVERWINNAAR
doen»,
reeds
veroordeeld
was.
De]
het
na zorgde een muziekkorps voor aan min. 38 moest ook center-' liep tot dicht bij
de goal c
binnenreed met ruim 25 secon-jen
peloton stond dadelijk in rep renners die nog verder naar achf;en
een paar kennissen.
roer
1
Die laatste twee ronden zouden enige mooie
muziekstukken.
Om voor Wagner, die in een duel schoot langs Meert in de touwe J
- Jachten hadden voor ge- ter
Jan Wouters houdt van stipt- den voorsprong
bei in
-t l kleine,
x \ A C i l I C , aicsvii\j^i
afzonderlijke
ii irvvi groepR - uotJ•
•
i
jes aan 't ja^en waren streden i niet vo°r aftekening zorgen. Zij tien minuten voor vier kwamen met Carré was geraakt aan het De Belgen lieten zich vier m\r
dat de grote gr E
\Sj en precies te half twaalf
De als door een stormwind
w„«»...,.—,~ 1 vol =° P.
n s een
hadden enkel voor s-volg dat Ger- de spelers van beide ploegen op been, van het terrein om zich ten later een tweede keer >
\Vok dan ook de officiële wa- voortgejaagde
groep zou de vluch-' ° ,
^ gapmgcn
begon tevoor een nog hopelozer zaak !
0 J
o-Aclntpn Tim*
main Derijcke, oie naar het einde het terrein. Er waren geen ver- te laten verzorgen. Men vermoed- schalken. Een verre pas van ,,
echter gesloten
weryNfnet de kleurige naar mas- ters van het eerste uur echter al- ivprtvmpn /lii» *»r>!fpr
herhaaldelijk ontsnapplngspoglti- anderingen gebracht aan de op- de eerst dat hij ook zou vervan- wirk belandde weer bij Stojas?'~t1
den,
kort nadat de ontsnapten
VEERTIG MAN
^V riekende groep "achter zich gauw bij de lurven vatten.
,gen probeerde door te drijven, we-Stellingen, alhoewel er veel ge- gen worden, maar dit werd niet die miste. Hij kreeg de bal ec j
werden achterhaald.
EN EEN PAAR
aan. Dat was het eerste vertrek.
Het tweede had plaats te
Zo naderden wij dan weer stil- ONTVLUCHTINGSPOGEVGEN igens kettingdtfect uit het kop- praat was over een ziekte van toegelaten door het reglement, ter terug in zijn bezit en ren \
back Happel, die in extremis zou waarin voorzien is dat slechts weer alleen naar de goal : vc i
l groepje veruweew
Bchuurhoven waar, op de weg
jaan St. Truiden. Op de 110 km.moeten
vervangen worden. Dit één gekwetste speler mag vervan-'de tweede keer mocht Meert f
naar Hasselt, het officiële start\ lange tooht naar het Noorden van Gedeeltelijk was de beslissing Toc de iaatste ronde aacvm<* was eohter
niet
en Hap- gen worden voor de rust. Wagner leder uit het net halen
sein werd gegeven. Even verder
i Limburg en terug, waren slechte toen inderdaad reeds gevallen, j
Valeer Ollivier en Kwik Vau el kwam
Het
tweede
groepje
kwam
bij
het|
^erckhoven
een
vijftigtal
meter
P
«amen
met de overige bleef van het terrein. Hij keerde j Die Stojaspal bleef achte: "J
te Melveren namelijk, moest dé
ictn tiental renners achtergebletien op net terrein
groep voor de derde maal stopdoc;i de groep kwam
: nog wel even terug, maar ver- zeer gevaarlijk. Hij bleef stef j
'ven. Bij het uitrijden van de eerste enkele renners losten enl vooruit
Na de uitvoering van de natio- dween dan definitief
naar de zo ver mogelijk naar voor
pen, ditmaal terwille van een geEen uur na het vertrek op de fruitstad die in groep werd door- vanuit"_de Aderde groep^kwam nog^,^- bi j me't de op zege belus.[
; nale liederen werd de toss be- kleedkamers om zich te laten ver- gesteld en Ocwirk, die stilaan *
Bloten overweg. Toen de trein ge- Grote Markt te St. Truiden, zaten trokken, ' moet ook nog Gerard een tiental man naar de kop.
Sterckx op kop.
Gedurende de laatste zijn rol kwam. stelde hem ste; '
Btopt had en voorbij was, kregen de renners reeds te As en hadden Heynsn naar de achtergrond ver- Dat maakte, dat op de heuvels Hdrwe'rcTeen'massa'spurt Vijf twist, die door de Oostenrijkers zor-en.
iwij dan het derde vertrek.
van toet Luikse,
die overigens en dertig renners kwamen in werd gewonnen. De Belgen na- periode van de eerste helft speel- met een dieptepas aan het we ,
zij 48 km. achter de rug. Reke- dwenen zijn.
de St Truidense Grote men dan ook de aftrap en kee- den de Oostenrijkers bijgevolg Zo kwam hij aan min. 20 w ;
geen grote rol speeldtu in deze sro-.p
ning houdend met de stilstanden
.
er
te Scliuuriioveö en te Melveren,
koers, een groep van een veertig- Mankt op waar Ro<--er De Corte P Zeman moest al dadelijk in- met tien man, maar dat weer- gevaarlijk opzetten, maar r VERBROKKELING
DE INDRUKKEN VAJV
Je
boaiende
spurt
w°on
vóór
Kagrijpen
op een schot van Anoul. hield hen niet te blijven aanval- gehot ging via het been v
werd
er
tijdens
dat
eerste
uur
dus
Dat de vermoeidheid zich stil- tal renners op kop reed. Deze
DE EERSTE DRIE
rw,h=, =
TW„„ ( Sterckx
cf»,.^v^ en
DRIE CORNERS
CORNERS
Jen. De Belgen maakten van Schroeyens in corner. Acht U
van aan begon te doen gevoelen, kon groep zou de voorsprong op de .„i
rel
Debaere,
Nest
«Een razeod-sneUe koers gereden aan een gemiddelde
uur
de numerieke meerderheid ech- nu ton later schoot hij naast, ter
VOOR DE BELGEN
- Fantas. meo zien tussen s t Truiden en overige renners, die nog in koers Marcel Heodrikx.
was dat! » zei Rager De Corte over de 50 km. in het
Het Praterstadion ligt in een ter dankbaar gebruik om Zeman wijl Carré éénmaal de bal voo:
Tongeren, waar veracheidtyoe ren- bleven, voortdurend vergroten.
Pierre AWOUTERS.
na zijn zege te St. Truiden. tischer kan het al niet!
kuip
en de spelers hadden dan doel waagde,
maar hij kende zijn voeten moest wég-trappen.
ners
losten.
Op KOp Bat WJna «teetia Oerojni.
Toch bleven de renners eamen,
«Natuurlijk was ik blij, toen
De Belgen waren meestal <y
ook s'een last v*n d» tam=jsj3'- »•— s«««i» • u o ual vioog leidie t« Bolrs demarreerde samen
Ik als eerste over de meet uitzondering gemaakt voor Wam—
De
uitslag
—
verdediging aangewezen
maa.
oterke wind. De Belgen werden kens over de dwarslat.
met Germain Derijcke én Van 1) DE CORTE ROG. de 225 km. echter gehinderd door de zon, te verontrusten en dwongen hier- in de vooriijn was Coppens zeo
kwam. Er zaten zoveel te duch- beke en De Poorter die platreden
Steenkiste. Toen de reactie kwam
en de Nederlander Borgaus, die
ten sprinters in de groep ! >
in 5 u. 42 min. 35 sec. d j e hun aanvankelijk vlak in de bij aan min. 36 alweer een cor- gevaarlijk. Hij ging herhaalde
— en dat gebeurde bijna onmid- 2) Debaere Karel op i/i
Karel Debaere weende bij- als eerste losser genoteerd werd.
ogen scheen. De Oostenrijkers ner af, die niets opleverde. Anoul lijk voorbij Roekl, maar hij kreej
dellijk, toen men er zich In de 3) Sterkx Nest.
na : « I s dat toch niet erg ? » Een mooie achtervolging bracht
namen misschien om deze reden was de enige, die een schot op niet de gewenste steun omdat d
Troep
rekenschap
van
gaf,
wie
de
anderszij
ds
de
Duitser
Sauerborn
vroeg hij aan ieder die hij te4) HENDRIKX MarceL
dan ook dadelijk de leiding van ! Bij de Oostenrijkers speelde overigen te ver naar achter ope
die
slechts
even
van
zijn
fiets
ontsnapten
waren
—
was
het
Van
genkwam, toen hij terugreed
5) Ollivier Valeer
de wedstrijd langs hun center- Melchior nu centervoor,
maar reerden. Roekl had echter all'
Steenkiste, die het eerst begaf 6) Wouters Lode
nade^sjgurt, oin Roger De Cor- moest, terug bij de groep, juist op
voor Wagner, die in ver terug- Stojaspal bleek weldra in deze moeite van de wereld om d
;Mn twee rr.aten deden nog een 7) LEENEN Frans.
"ïc~te feliciteren en sameu met het ogenblik dat het tempo een
getrokken positie begon. Ze pak- viermansvoorhosde de gevaarlijk- Belgische centervoor in bedwr nj
poosje voort doch moesten toen 8) Storms Jan.
hem gefotografeerd te worden. beetje minder hoog werd.
ten met hun gewoon spel uit en ste man te zijn. Hij miste wel te houden. Dit kan men gerr'.lc
De feitelijke verbrokkeling zou sok begeven.
< Te Landen was ik tweede, en
aan de derde minuut kwam kant- een paar kansen m?ar naarmate kelijk afleiden uit het feit ..a
echter pas beginnen bij het uit- De jacht had voor gevolg, dal 9) Ceraml Pino.
STILTE NA
nu wéér
en nochtans dacht
10) SCHAEKEN Pol. — 11) De half Hannappi reeds zijn kans het einde van de eerste helft na- de Oostenrijkse verdedigers
rijdeo van de Ambiorixstad. toet,
DE STORM
ik zeker, dat ik ditmaal ging
een twintigtal renners uit het pe- de kopgroep in twee brak_ doch'Feyter Jos. — 12) Van Dijcke Op goal wagen. Van Kerkhoven derde moast Meert toch ook twee- haaldelijk foutief moesten ing
winnen ! ».
het duurde niet lang, of de ver-jJulien. — 13) (gelijk) : Anthonis, miste zijn schot; maar gelukkig maal met een karpersprong de pen. Aan de 37ste minuut
t
Het werd de stilte na de storm loton wegschoten.
Nestje Sterckx was al even
binding werd weer tot stand ge-1Bogaerts,
JANSSENS Juüeu, was er Schroeyens nog om voor bal uit de netten houden.
.-- ....
het er --•-*—
echter naar
uit ^-.
dat
Het
verheugde
ons
verscheiDe
snelheidsmeter
daalde,
al
bleef
ontgoocheld als Debaere : «Ik
bracht
VAN DORMAEL VAN ENDE, de aanstormende Stojaspal weg i Hij deed het echter met brio Belgen de eer zouden
kunm r
zat in goede positie bij het het vaartje, dat de bende erop na- dene Li-Tiburgers bij die ontrnapJanssen
Jef
(Ned."),
Viskeus,
Verte
werken.
Een
minuut
later
en
zo
was
de
stand
aan
de
rust
redden,
toen
Coppens
een
c"j< i
teo
te
zien
:
Schaeken,
Van
Doroprijden van de Markt» zei hij. Ihield nog zéér behoorlijk. Tijhem
afgedwongen
corner
na
n.
haert
Gijselinck,
Elaerts
Van
rende
Korner
lang
zijn
lijn.
Hij
nog
steeds
gelijk.
«Ik reed echter tegen de elle- dens het volgende uur zou er prac- mael, Leenen, Hendrikx en Van
WAGNER ALS
De bal kwam mooi voor de gof.'i
Stayein, Mertens René, Petry (D.), centerde scherp en Stojaspal
boog van een toeschouwer_ ge- tisch niets te noteren vallen, zo- Ende. Ook Lode Wouters was j
RECHTSBUITEN
waar hij jammer genoeg echtei
Rondelé, Van Steenkiste, Lerno, doemde als een boeman voor
raakte daardoor enigszins uit dat de volgers zich begonnen te erbij en voor '-" overige zaten in j
Suykerbuyck, Desmet Rog., Ver- Meert op. Iedereen zag het ge- Na de rust kwamen de Oosten- door Van Steen werd gemist. Df
vervelen.
dit
kopgroepje
heel
wat
favorie-l
mijn evenwicht en het ergste
meersch Gentiel Van Kerckho-ve, vaar, maar in laatste instantie rijkers weer met elf spelers op Oostenrijkers slaagden er a
Vóór Helchteren liepen een paar ten, als Ollivier, Ceremi Van!
van al was nog dat ik toen
Mollin, Van Breenen De Hertog, speelde Stojaspal de bal kwijt ! het terrein : de gekwetste Wa£- evenmin in nog een doelpunt it
Steenkiete,
Van
Staven.
renners
een
honderdtal
meter
uit
Voorbij Ans trok de Nederlan- 36) Derijcke Germain, op l min. De Belgen lieten zich echter ner ging de rechtsbuitenplaats scoren en zo bleef de 2-0 st.-inc
tegen de draad inoest spurten
SP dus practiscli ingesloten zat. doch veel belang had dit ootsnap- Het tegenoffensief liet niet iang der Lambrichts Jan, die zowat de 37) Lambrichts J.
'niet
onbstuigd en vooral Torke innemen terwijl Melchior center- behouden.
'
Maar. ja» in een sp-urt krijgt pingske natuurlijk niet. De Ne- op zich wach* n en nog vóór er specialist wordt der ontsnappin- 38) Walschot.
'Lemberechts had een zeer goed voor werd. Alhoewel Wagner
derlander
Thijs
Roks
bleef
veraan
de
beklimming
van
de
Halgen-zonder-resultaat,
gaas
alleen
men cu eenmaal niet altijd de
DE PLOEGEN
39) (gelijk) : De Prijcker, Neyt, debuut. Op een pas van hem ge- slechts meehinkte waren de Oospositie, di'; men wel zou wen- volgens een tij'dje alleen vooraan, lembaye begonnen werd, had zich in de aanval.
OOSTENRIJK :
Vanderveken Engels Jonckheere, raakte Coppens inderdaad reeds tenrijkers dadelijk in de aanval.
kreeg
vervolgens
het
gezelschap
een tweede groepje gevormd dat
Hij hield het een heel tijdje vel
sen... ».
'
Zeman ; Roekl en Har \
van Ward Van Ende, die edhter onder commando stond van kam- tegen de jagende groep, doch z'jn Van Remoortel, Bournon (ver), j aan de vierde minuut voorbij zijn Korner brak reeds aan de twee(daarna Stotz) ; Hanay \
Roekl, maar zijn schot de minuut door en Meert moest
niet met voorsprong door Heus- pioen Anthonis en het eerste pelo- voorsprong was nooit erg groot en - • TI i-»»»ff~ii „.-..n •>„„,—^,. »-.,.• |bewaker
Ocwirk en Roller ; Melch '
0 p doel was t e ^vak. Het ver- alweer met een spectaculaire saTEMPO ! TEMPO !
den zou mogen rijden, want het tonnetje vrij dicht op de hielen toen St. Truiden
raste
in het zicht Zijn
Gernhardt, Wagner, Ste ">
E
A
S
I
E
R
(
niettemin
Tijger
Zeman,
die
ve
zijn
schot
uit
de
goal
houden.
peloton kwam in een nijdig spurt- kwam.
kwam, werd hij ingelopen. Valeer Cl FPUTC o MATruvw
pal en Korner I.
l ^ noekscn°P verwerkte.
Dat Een tegenaanval van de Belgen
Als renpaarden, die eindelijk de je bij.
Op de top van de Hallembaye Ollivier begon vervolgens aan een oi.ilLnlj o M A l LiV_.rl
BELGIË :
j
t was de eerste corner voor de een minuut later
speelde de
vrije teugel kregen, vlogen de, Tot sohulen verwonderde men bedroeg
de afstand tussen de eer- solovlucht, die maar zeer kort ! ~ v *- .—•~> g...j»...r»».i«h m>**\ Belgen. Deze faze werd gevolgd Oostenrijkse verdediging uit verMeert; Diricx en Sch:.. \
renners de beton baan op naar het zich over het kleine aantal pechens ; Van Kerkhoven, C- <
_________________ door een scherpe uitval van de band, maar Van Steen, die te
Zich op de Carnavalstoet voorbe- vogels en achterblijvers, doch toen
en
Maertens ; Van S*e
:Oostenrijkers langs Ocwirk, die ver naar achter speelde, was niet
reidende Hasselt, waar de bende hadden Lowieke Michiels en de
Mees. Coppens Anoul eo Li
ver naar voor • was gekomen, tijdig op zijn plaats om de mooie
veel bekijks kreeg. Juist vóór het iNeder iati der Devries kor t achterberechts.
Zijn mooie pas werd echter eerst voorzet van Coppens te benutten,
binnenrijden van de stad stond elkaar bandbreuk trapte Eugeen
door
Wagner
en
nadien
ook
door
feriek ScJiotte met een kapotteivan Roo-'
'r 'zijn pedaal af,
Korner gemist, zodat de bal buitenliep. De Oostenrijkers bleven
hst meest in de aanval zonder
: evenwel gevaarlijk te z:jn. Toen
:
Korner inderdaad aan min. 13
j doorbrak was er niemand om
zijn pas te benutten en Mee
(had niet veel moeite om het leider op te vangen. Onmiddellijk De wedstri.,d tuSEen de
len waren minder talrijk
Lozen beleefde weer een wie- solovlucht bolwerkt tot Kaulille. herdoen. Vlayen krijgt
een mzin- daarna dwongen de Belgen hun L c,11 IJ ivac en
Belgische
B-p!oeg,
•w
Cll
j_>Cig-o^iiG
L>-|y;wc£, voor
»w v* de
v*t rust.
-uo... De
t^^ Belgen
*-»<~ -^ *-••" toow»-•
lertioogdag van formaat. Grote l Juist op dat ogenblik verliezen king voor Bree en lost merkelijk, tweede corner af en na een paar dje te ch ar j ero ; werd gespeeld zich gevaarlijker in hun aa: 'f
belangstelling en 'n flink lot ren- we Borgmans wegens bandbreuk. Gelukkig kan hij zich herpakken zeer gevaarlijke aanvallen van e [ nd i„ de ev eneens met een _-0 len, die echter niets oplevr \
naj-a was
t»,-ac voldoende
trrtlrïr»F>n/^o om
r,m
fAirroTA/aTïno*». we
wra de
Ho v/eg
v.reicr op
nn gaan
ern n n on
a nnnilrlr/an
fit* Oostp.nrHkerR.
,-icentervoor _De
r^_Bakkei
n_i.i
ners
tevreWanneer
en f/»rnoterug aanpikken.
Oostenrijkers Wfl^ï'bH
waarbij de
de RelBel* ^ de Oostenrijkers . De be _ omdat
, 'r
denheid op de gezichten van de naar Hechtel, na een uur Koers
Voor de tweede maal wordt gische goal steeds m gevaar verwerkelijk ve 3e - - k e n s te laat kwam of te
kers
wakkere bestuursleden der Wie tellen we nog 82 renners m ge- de helling van Bllikom aange- keerde, zelfs een derde,
ten. die onze
landgenoten m juist schoot. De scoor bleef ^
lerclub «Verbroedering» te lezen, sloten groep.
pakt. Meerdere renners voelen
HAPPEL VERVANGEN
techniek en snelheid overklasteri. :ook behouden tot het einde ^
De koers op zich zelf geno- •, De officielen zitten reeds met de weerbots en verdwijnen in de
DOOR STOTZ
Ze betoonden hun groot meester- de Oostenrijkers wonnen
men was gedurende de eerst* de handen in de haren en vrezen achtergrond, zodat we met een
Voortdurend bleven de Oosten- scnap <3Oor een juiste demarkage |diend. De Belgen hadden ec'..
helft een zeer matig vertoon. Dat;een heruitgave van Nieuwerker- gesloten peloton van 50 renners rijkers aanvallen en na een mooie en nun preciesheid bij het aon- met wat meer meeval de eer h "
was trouwens duidelijk toen we ken. Heel begrijpelijk ook met in Lozen geraken. Hier is nog een combinatie tussen Ocwirk, Sto-1
nen redden. Bij de Oostenrij! j
na een uur koers nog 82 ren- al die mooie biljartbanen in locale ronde van 13 km. af te leg- jaspal en Korner schoot Stojasvielen vooral de centerhalf 'ners in gesloten peloton telden, i Noord-Limburg.
gen en hier waagt Jan Zagers een pal van dichtbij hard langs. Aan
tischek en de twee buitenspe i
De Limburgers waren nu eens j De eentonigheid blijft aanhou- laatste kans. Na een korte en min. 26 was Meert echter op de
op, terwijl in de Belgische p! 1
werkelljk ongelukkig. Na de ^er-1 den, maar ook de onkans slaat boeiende jacht door Gljbols en goede plaats om een haast onafJanssens, Reyniers, en De Cc •">
Roger Or • Corte, met Karel Debaere (links), die tweede was. ste grote ronde waren reeds viïf toe en nu is het Roger Vanbra- Sels aangevoerd, wordt Zagers tot wendbaar doelpunt te voorkomen,
de beste waren.
onzer jongens door tegenslag over bant, die wegens bandbreuk uit de orde geroepen en zo «rijgen Stojaspal was door de verdediDE PLOEGEN
r
boord geworpen.
'koers verdwijnt.
we zonder verdere geschiedenis ging gedrongen en kreeg 'n vrije'geven van hun passen. GeduOOSTENRIJK B. :
Met 87 renners, waaronder *.e
Ook Vandewalle is te fiksel met; een peloton van 45 renners voor ruimte voor zich. Hij liep tot j rende de eerste veertig minuten Musil (Rapid) ; Merkl (B.
beste elementen der rose cate- de onkans geplaagd, komt terug,de eindspurt, waarin zich Buyst een paar meter voor de goal en j waren de Oostenrijkers voortdu- en Kowanz (Austria) ; Rieg i
gorie, gaan we stipt te 12 u. F>0 bij tot op 10 meter, maar mbet ; Leo onweerstaanbaar toont.
l loste een schicht naar de hoek.; rend in het offensief. Ze leidden (Rapid), K. Pestischek (Graz'
de baan op. ïn gesloten peloton begeven. De berg te Ellikom een :
i Met een haast wonderbare refleks {een niet te tellen aantal san- en Golovic (Rapid) ; R. Koen <l
gaat de tocht over Kaulille terug enige hindernis in deze koers!
DE UITSLAG
' sprong Meert naar die kant uit [vallen, maar misten geluk om (Rapid),
Decker
(Vienne
naar Lozen. In deze ronde ver- brengt een eerste schifting Hier J) Buyst Leo
jen bokste de ba.1 in corner. Deze het in die periode tot doelpunten Dienst (Rapid), Walzhofer ( \
liezen we Pansaert, die met plat- lossen Marcel Janssens, Jamaer,
de 152 km. in 3 u. 49. hoekschop werd dra door een j te brengen. De Belgische verde- Klub) en Haumer (Wacker).
te band langs de weg staat
Maes Etienne en Lowie om niet 2) Vlayen A.
l tweede voor de Oostenrijkers ge-;diging liet zich niet onbetuigd
Bij het ingaan van de eerste meer terug bij te komen.
3) Severeyns E. ; 4) Bmtijn ; 5) volgd. Maar ook de Belgen deden;en hield het hoofd koel tijdens
Vraag vanaf heden bij Uw j
grote ronde over Hechtel - Bree
Verstappen wegens bandbreuk Vanas ; 6) Devalk ; 7) Vancau- er nog ééntje bij. Toen Coppens .het offensief der Oostenrijkers,
depothouder een bulletijn f
krijgt Laroy van hetzelfde laken moet eveneens zijn maats later.. tem, Vervoort, Vandebrande Ju- voorbij Roeckl geraakte kon d e ; Aan min. 42 liet ze zich echter
een broek. Boeiende strijd blijft gaan. Te Bree doet zich een spij—les, Bovert,
Debeule,
Etalle, bijgelopen Happel inderdaad niets verschalken door Haumer, die
intussen uit. Alles blijft In de voor- tige wegvergissing voor, daar de Meeuwis, Leduq, Medaets, Bos- anders dan het Ieder voor zijn naar de goal rende en de slecht
ste gelederen zitten, zodat ren- politie, verrast, niet op haar post.tijn, Vandebrande Alf., Vande- voeten naast de goal wegshotten. geplaatste Riboux geen kans iiet.
ners met klein defect kunnen stond. De renners, nemen de wegjbrande Roger, Volant, Voncken, De Oostenrijkse back kwetste Twee minuten later herhaalde
BELGIË B. :
bijkomen.
naar Kinrooi, maafgelukkig kun- Zagers, Marien, Gijbels, Vermei- zich hierbij blijkbaar, want hij Haumer zijn krach ttoer en Ri'ooux
Riboux (Ol. Charleroi) : VV-'
Te St. Huibrechts-Lille verlie- nen de officielen het schip veilig ;ren, Vanioo, Theunis, Heyvaert, verliet onmiddellijk het terrein, i was voor de tweede keer geklopt Ginderen (Antwerp) en The! !>
zen we een groot kanshebber Rik door Bree loodsen.
.Vinken,
Deborre,
Vermaeien, terwijl een speler met nummer i Tijdens de tweede helft speel- (Standard) ; Mayinckx (R C '
Kempeneers, door krampen geDe laatste grote ronde over Beulen, Hendrikx, Vanderzaade, Dertien zijn plaats kwam inne- den da Rode Duivels met meerilines), Vandorrr.ael (S C Chai,
plaagd.
Harnont - Hechtel - Bree brengt ,Sels, Vanderelst, Wouters, Opein- , men. Dit bleek Stotz van Austria
maar ze schoten inzake ;roi) en Close (Un. St. Gillis •»
De eerste ontsnapping zonder een enige uitloop en dit van Hey- de. Dielissen en Van Canegem.
te zijn.
jtechniek te kort tegen de Oos- |Reyniers (R C. Malines). Jacqu \
ernst was van Darden. Hij loopt vaert, die het tegen de dichte j 40) Adraensen ; 41) Deconink ;
De Oostenrijkers waren een Jtenrijkers. Het spel was echter ,myns (Racing), De Bakker ( A n . >
Tussen Hasselt on Genk sloegen Georges Claes, Rikske Evens en 50 meter uit, wordt vervoegd en bende 20 km. uithoudt. Hij wordt 142) Lemmens . 43J Maes ; 4 4) ogenblikje de kluts kwijt en de meer verdeeld dan in de eerste werp), De Cort« (Anderlecht) er.
Leasen, (verborgen op de foto) op de vlucht.
dan ts het Vanlochsem, die een ingelopen en zo ia alles weer teiDesmedt
'Belgen konden «en paar zeer ge- helft en de Oostenrijkse aanval- Janssens (Un. St, Gillis),
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