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Ronde van Limburg voor Beroepsrenners

' AN HASSELT wint ze Gave wint vóór Klerckx
-ooOoo-

Vóór Huts, Van l richt en een groote groep
Na een hardnekkige af v allingskoers midden een reusachtige belangstelling, wint Va n Hasselt op Jefke Hats in den sprint.
De tx.h. Fletercil, Bollen, Roux, Rousmans, Menten en heel hun staf hebben
dus aan het sportieve Limburg de
derde editie bezorgd van hun Ronde
van Limburg.
Na den schoenen strijd door een
prachtig lot van 67 renners geleverd,
midden een dichte menschenhaag op
heel den doortocht, is hun koers stellig op weg om klassiek te worden.
De organisatie was tot in de puntjes
verzorgd. Van in den voormiddag kwamen groepjes renners naar het lokaal
Menten afgezakt. Van de 77 namen die
we opgaven, verschenen niet aan het
vertrek: de volgende renners:
Ducasting, Renard, Aerts Henri,
Lobpmans, Quax, Depauw Jos., Van
Bruaene, Corthouts, Frans Clement,
Gyasens Albert. Adam Fr, Louyet,
Heeren en De Capelle.
Daarbij hadden zich der. laatsten
dag nog laten inschrijven: Wagner
(Duitacher), Lampaert, Croon, NeuvilIt, waarvan de eerste niet vertrok,
zgpdat te kwart voor één 67 renners
ain den start verschenen.
Aan het station was het een enorme
drukte aan het lokaal Debock waar de
rugnuramers moesten afgehaald worden.
De Inrichters waren zeer voldaan
zulk een prachtig lot renners de baan
te kunnen opsturen.
Eerst werd een kleine ronde verreden rond de stad, langs Melveren om,
maar ze bleven braaf samen. Dan de
markt op en aan het lokaal Menten
snapte Clapdorp de eerste premie van
50 fr. weg.
In een bonte rtj gaat het aan 40 km.
in het uur den Tongerschen steenweg
op. Het peloton is seffens gerekt.
D'Hooge en Willems en Rubard leiden, gaan even vooruit, maar worden
weer dadelijk opgeslorpt door het peloton.
Ruard tracht dan weg te muizen,
Verpoorten snelt er achter, Clapdorp
en Van Loock kunnen ook vervoegen,
evenals Joly en Reniers.
Ook Huts zet er ztch achter en
daarop een heel peloton. In de hellingen van Gotem is het weer een heele
bende samen en treedt er kalmte in.
De renners hebben vrij sterken wind
rechts.
We zien den eersten man achterblijven door baridbreuk: Neuville.
Een heel leger volgers per auto en
moto zitten achter en tueschen de renners. Op Loon-berg rekt weer de groep,
we zien Clapdorp en Gerard Leopold
honderd meter voorop, die zelf jagen
op J50 m. achter Kneepkens en Mathleu.
Overal op den doortocht een reus'achtlge belangstelling. Buiten Loon"
hervormt zich het vluchtend peloton
> der 4 vluchtelingen.
Ook de Broeders van Loon van uit
hun gesticht moedigen de jongens aan.
In des afzink van Loon gaat het duivelsch snel.
Van op de hoogte van Bommershoven is het een heerlijk schouwspel de
bende den berg te zien afstormen, met
d« bende volgers.
De achterblijvers winnen echter bij.
Bij het inkomen van Tongeren is de
stand gewijzigd: een groep jaagt op de
leiders en buiten Tongeren zitten Defoort en Loncke er bij. De ordedienst
laat te wenschen in de smalle straten
van Tongeren; de jagers op de eerste
ze« man zitten op zeker oogenblik beklemd" tusschen auto's. Buiten Tongeren volgt het groot peloton op 'n paar
honderd meters.
We wachten even om ze laten door
te trekken: in eej langgerekt peloton
gaan ze er driftig achter.
In Hoeselt dezelfde belangstelling. —
Steeds is Lonneux de hekkensluiter op
'n 50 meter van de groep.
We zïen Van Bruaene die afgestapt
was, en terug kon aanzetten.
TE BILZEN
In Bilzen Is gelukkig de barreel aan
den overweg open en in gesloten groep
gaat het aan 35 in 't uur verder. Een
gevaarlijke korte draai in Bilzen.
Bulten Bilzen trachten we door te
geraken tot bij de leiders, 't gaat echter moeilijk. Als btj mirakel kan onze
voerder nog een moto uit de andere
richting mijden, we geraken door.
We zien weer aan de leiding: Struyven. Chrlstiaens, Van Hasselt, Clapdorp, Defoort, Mathieu.
Kételeer, Verlinden, Georges Marcel
vervoegen eveneens.
Op 100 m. een groep peloton. Daaruit
zien we er een ontsnappen, die tracht
op de leiders te komen.
In Diepenbeek staat ook een macht
van volk. Buiten Diepenbeek laidt Verlinden nog altijd den groep: ze geven
driftig door.
IN DE MIJNSTREEK
NU Zitten we in de heide: het moet
gezegd dat de wegen uitstekend zijn op
heel de ronde.
We steken nu door naar Genk om
d? premie op te nemsn. Het lukt echter niet vanwege de menigte.
In Winterslag tes het Defoort die in
een nijdigen sprint de premie snapt.
Denkelijk -al het peloton dat nu voorop zit, niet meer ingehaald worden.
Séruyven moet in Zwartberg juist bij
de mijn afstappen en een nieuwe tube
leggen.
Aan Pie Frit '.s het Mathiou Charles
die de premie heeft.
Buiten Zwartberg beproeft Van
Loock aan den haal te gaan. Het lukt
echter niet.
43, 34, 27, 20, 37, 59, 68, 47 , 39. Het
peloton bestaat dus nog uit 9 i.ian:
Ciapdorp, Van Hasselt, Mathieu, Kete• leer. Verlinden, Christiaens, Georges
Marcel, Defoort en Van Loock.
We zien de achtervolgers niet meer:
toch ,aan den grooten weg op Asch,
zien we een groepje afkomen op zeker
l km. Daarachter op 3, 400 meter het
groot peloton.
Loncke is dan ook weggevallen en
s .' Btruyven zien we niet naderen.
t/
De vluchtelingen vergrooten hun
voorsprong.
En maar overal in de Kempen dezelfde belangstelling: daarbij valt het
weder bijzonder mee, zoodat de koers
ten groot suksês wordt. En steeds nog
rjuchtep de leiders aan 40 km. per uur.

klaar, gaat het dulvelsch snel.
Nu wil het ons lijken dat de achtervolging veld wint. Daar gaan we over
de nieuwe Kanaalbrug.
In Lanklaar een geweldige menigte:
do Ronde wordt bepaald klassiek.
Maar dit heeft ook voor gevolg dat
de inrichters niet overal kunnen stoppen om de permiewlnnaars op te nemen en te telefonceren.
In de voorste g-oep gaan de renners
om de beurt aan den kop. Het wemelt
er echter van volgers. We trekken
Maaseik in en nog altijd de 9 man
voorop: de anderen volgen op l minuut, verdeeld in groepjes van 5, 6
man.
In Maaseik overal een macht van
volk. De banen blijven vlak en glad.
het gaat gedurig aan 40 a 45 per uur.
We ontmoeten nu een koers in tegenovergestelde richting; nu dient er
opgelet voor de ongelukken. Een moto raakt met zijn knie-stuk een auto,
gelukkig zonder erg.
In Kinrooi zien we plots achter de
auto's een drietal man naderen en 'n
200 meters verder nog een groep.
TERUG NAAR 'T ZUIDEN
De vluchtelingen gaan er dus aan
zijn voor hun moeite. Guerinckx, Rombouts en Mottard kunnen achter Kinroi vervoegen. We zien nu het peloton
naderen op 'n 200 meters.
Defoordt tracht herhaaldelijk er van
door te gaan. De renners hebben met
sterken wind af te rekenen.
Mottard zet zich nu op kop en hij
sleurt er geweldig aan.
Aan het Kanaal van Bree, op 96
Km. zijn we vooruit gegaan, de renners
zullen er rond 3 u. 20 door komen.
Defoort tracht de ontsnappen en hij
neemt eon 20-tal meters. De achtervolgers laten echter niet begaan.
In Bree staan er duizenden langs
den weg: bij 't uitgaan is nu Van
Hasselt weg en neemt eenige meters.
Hij laat zich inloopen door Verlinden,
Van Loock, Defoordt en Rombouts, die
er het peloton opbrengen. Daar zijn er
intusschen weer een paar bijgekomen;
ze zijn met 15 man aan de leiding:
Conserrière, D'Hooge, Boeken, Verniers
V. Impe zijn bijgekomen.
Deze laatsten gaan nu op kop en nemen enkele meters. Nu gaan we vooruit naar Hechtel. Daar staan talrijke
piotten op den doortocht te wachten:
de burgemeester van Leopoldsburg
had geen voldoende politiemacht voor
de orde met al die militairen!
Daar rusten we even uit en zullen
thans den stand totaal opnemen:
Om kwart voor vier komen daar in
veile.vaart voorbij: 3 man. waaronder V. Bruaene en Christiaens; een peloton van 18 man volgen op 40 meters.
Van Loock volgt op 300 meters. Drie
minuten later komen nog 7 man voorbij. Nog een later Mathijs en Crtckemans.
We rijden nu achterna: achterhalen
Mathijs en Crickemans, verder een
groep van 5 renners waaronder Palmans, Put en Ghijsens.
Een paar kilomters verder Defoort
die ontmoedigd schijnt.
We komen een drietal km. verder op
de leiders Het is erg moeilijk vanwege de talrijke volgers. In dat peloton
zitten Denis, Verschuere^i, Rombouts,
Van Erpe, Mathieu, Verlinden, D'Hooghe, Mortelman, Clapdorp, Merten,
Huts, Keteleer, Loncke, Gurinckx, Gerard, Conserière, Boeken. Dan komen
we aan het eerste peloton dat een paar
honderd meters voorop is en bestaat
uit 5 man: Mottard, Van Loock, Christiaens, Van Hasselt en Van Tricht.
Dat maakt 26 man samen; een groot
peloton moet dus nog ver achter zijn..
De 5 eersten nemen voorsprong en
te Zonhoven waar we te 4 u. 40 voorbijkomen, zijn ze minstens 500 m.
voorop.
Met dé overwegbarreelen hebben de
inrichters geluk gehad. De voorste pelotons vonden ze overal open.
NAAR HET EINDE
In Hasselt eveneens een reusachtige
menigte langs de lanen. Achter zien we
dat Boeken zich bij de 5 vluchtelingen
heeft gevoegd.
Even voor Herk ontmoeten we no
een koers: deze van Spalbeek.
Nu zal de strijd gaan geleverd worden tusschen de zes.
Daarbij hebben de achtervolgens bijgewonnen: ze volgen op amper 2Ü') m.
Als Mottard aan de leiding gaat, is
de vaart sneller. Zullen we een groot
peloton gaan krijgen aan de aankomst ? En loopt dat zonder ongevallen
af ?
Buiten Herk is het een vloed geworden van volgers. Tot Nieuwerkerken zijn Z3 allen nog samen. Zal de
aankomst in den sprint betwist worden?
We snellen naar den velodroom en
wachten af. Daar zit een geweldige
menigte de renners op te wachten. Er
gaat een gejuich op als vernomen
wordt dat D'Hooge en de favori Huts
nog wisten te vervoegen.
Midden oorvercloovend gejuich komt

Jefke Huts eerst de pist opgesneld, op
één 20-tal meters gevolg?! door de anderen. Nog 2 ronden: de zege lacht
hem reeds toe. Maar hij verflauwt, de
kramp overvalt hem en in schoone
krachtinspannmg komt Van Hassftlt
ut t de 4de positie en wint in den sprint
met een paar lengten.
Fotografen, persmannen, verzorgers maken een drukte van belang. En
óndertusschert konjen do anderen ingesneld.
OFFICIEELE UITSLAG.

1) Van Hasselt Fr., te 5 u. 15. ,
De 175 Km. in 4 uur 30 min.
2) Huts J., op 2 lengten;
3) Van Tricht ;
4) D'Hooge;
5) Chrisüaens;
6) Van Loock; 7) Boeken;
8) Mottard, allen wiel in wiel op
l 15" volgen: — ex-aêiiuo:
9) Mortelmans; Vernbueren, Mertens,
Vandensteen, Rombouts, Gurinckx, Gerard Leopold, Loncke, Coaserière Clapdorp; Keteleer.
,
Van Erpe op 2 min. en Verlinden op
2' 30"
De anderen ver.
En daarmee behoort de derde Ronde
van Limburg weer tot het verleden, en
reeds kunnen we onze eerste beschouwingen samenvatten: al waren tus schen de deelnemers weinigen der
groote klaasers, toch was de koers een
en al jacht en boeiende strijd. De renners hebben gedurig gejaagd en onze
snelheidsmeter schommelde voortdurend tussolien 35 en 40 in 't uur.
De besten wisten te gaan loopen en
leverden een verstandige koers.
De Limburgers hebben het echter
deerlijk laten hangen.
V/c hebben van Cardinaels, Geunis,
e.a. niet veel gehoord; alleen Loncke
kon geruimen tijd de vaart bijhouden.
De favori van de streek, Jefke Huts
leverde schoon werk. Hij wist uit het
achtervlogingspeleton te ontsnappen,
en zonder kramp won hij gemakkelijk
deze koers.
Morgen deelen wij onze andere indrukken me

EEN MOTORRIJWIEL
VAN EEN BEFAAMD MERK
tegen lagen prijs!
He 150 cc. «UTILITAIRE»

Als we in 't lokaal Sport aanlanden,
heerscht er reeds heel groote belangstelling.
Dexters, die eigenlijk de kopman is
van de jonge, doch reeds flinke club
Eisden-pedaal, is druk in de weer om
alles op zijn Paasch-beste te schikken.
Het weder, dat gisteren zoo mooi
was, is vandaag wat koppiger en het
sonnetje houdt zich wat verscholen.
Edoch ,de renners, die uiterst talrijk
zijn opgekomen, zijn tevreden evenals
de flinke helpers der club, die zoo duidelijk den stempel van een enorm
succes op hunne wezens dragen.
Daarbij werd de belangstelling nog
meer opgedreven, niet alleenlijk door
die flinke Paasch-kermis, meer nog
door de aanwezigheid van Constant
Le Marin die spontaan zich bereid verklaarde, de koers te komen bijwonen
en alzoo zich aan den Maaskant
gansch opdrong. Deze sportieve daad
zal door allen op prijs worden gesteld.
Natuurlijk, dat aller harten ga»n naar
de prestatie van Klerckx en dezes
strijd tegen zijn maten en zijn tegenstrevers, inzonder Geunia en Cavé .
Doel) daar komen we aanstonds op terug. Zeggen we echter nog, dat aan
't vertrekpunt eene machtige menigte
aanwezig is wat wel de verwachting
van deze mooie tweede Paasch-prijs in
alles overtreft.
Er zijn 40 vertrekkers waaronder
al de favoris, daar deze koers doorgaat a U eerste proef voor 't Limburg sche Kriterium.
DE RENNERS
Klerckx, Parolak, Schrijn$makers,
Dexters, Dreessen, Bernard,N Tuleners,
Cavé, Geunis, Rayen, Brock , Loncke,
Peelmans, Deferm, Staeren, Beerten,
Seegers Gerard Bammens, Verschaekelen. Put, Cools, Moons, Polder*.
Stessens, Vandoninck, Loos, Vplkaers,
Zimmerman Vos, Vandersmlesen, Cybuick, Alen, Beauregard, Leenaerts,
Fouche, Matheus, Defour, Rensnnnet
en Gerono.
DE 'KOERS

Boven Mfchelen gaat het haastig
onder leiding van Kierckx, «enter voor
niet lang, want Geunis en Deferm vatten de berg van Asch aan met brio.
Eerst Rayen, dan Beerten pogen te
ontsnappen, echter de geheele groep
zal de achtervolging doen op de twee
puike renners die malkaar opperbest
afloissen.
Looa, Peelman? en verder Loncke.
Dexters en Volkaers, bebbei) eveneen*
de groep onBptfpen en liggen 300 m
achter de tfwee Teidfrs, doch Rayen zal
het gansene peloton op de wegloopers
trekken.
Juist in Gruitrode valt Matheua plat,
terwijl wat verder d? jonge Dreesen
moet afstappsn. Voorbij Bfee gebeurde wat. Onverwacht verden de twee
leiders door het voltallig peloton ingehaald. Opeens is K~lerckx met een

ander renner weg en in de jagende
groep valt het kaf weg. Edoch, enkelen weten terug te v;rvoegen waaronder Seegers, die eene puike inspanning
deed
Te Kinrooi valt alles terug samen en
de groep bestaat nog wel uit een 20tal eenheden. Hier kruisen we juUt de
Ronde van Limburg, waarin we onze
profs herkennen. Overal veel volk inzonder te Bree en vooral te Maaseik,
waar zich juist Klerkx, Geunis, Schrijnemaekers, Zimmerman, Loos, Rayen,
Put hebben losgerukt on voorsprong
nemen. Doch weeral geen erge.
Vele schermutselingen doen zich
voor en als we voor de tweede maal
den berg van Asch opgaan, hebben
Klerckx, Loos, Staeren en Verschaekelen ruim 200 met. voor.
De eerste ronde of 52 km. in l uur
30 min.!
Te Opglabbeek kosnt voor de zooveelste maal alles in de plooien, want
Deferm en Cavé waren ditmaal de
naarstigsten.
Te Bree komen we terug, ditmaal
met Schrijnemaekers, Dexters en Verschaehelen voorop met een 100-tal meter voorsprong. Drie jonge kerels die
vandaag uitblinken! Echter door die
vele volgers, autos en motos, zal alles
bijeen gebracht worden. Veel bandbreuken hebben we niet aan te stippen .doch het weder is puik en de zon
zit hard te daveren boven de hoofden
der renners, die geweldig van den
dorst hebben te lijden.
In 't inkomen van Maaseik ziet Rayen zijn band begeven en de hoofdgroep is nog geslonken tot 11 eenheden,
waaronder al de favoris. Deze
echter beloeren elkaar, want de koers
loopt ten einde en nog is er geene Ernstige ontsnapping!
Jawel, de demarrages beginnen.
Dexters en Geunis weeral poetsen
de plaat tezamen met Staerens en
Vandoninck. Doch Eisden in 't zicht,
worden ze weeral ingeloopen en Cavé
met Kierckx komen het dorp binnengereden met geringe voorsprong.
De belangstelling is overweldigend
en in de laatste vijf ronden zal dan
ook de beslissing vallen.
De sprint was boeiend en snee aan
snee gaat het naar de meet, waar
Toon het nipt weet te halen op den
lokalen klepper Klerckx:
UITSLAG:

1) CAVE ANTOON, op Royal Nord,
de 108 km. in 3 uur 15 minuten;
2) Klerckx Jan, op 20 cm.;
3) Geunis, pp 100 meter;
4) Beertan, op l lengt»; 5) Dexters;
6) Dandoninck; 7) Zimmerman, op l
min.; 8) Staeren, op l wiel; 9) Verschaekelen, wiel in wiel; 10) Polders;
11) Bammens; 12) Schrijnmaekers;
13) Etessens; 14) Rayen; 15) Vandersmissen; 16) gelijk: Segers; Deferm;
Rensonne en Loos.
Beker Club T. W. S. C.
Beker Constructeur aan Victaag
met 25 punten-

KOERSUITSLAGEN
TWEE-TAKT B L O K M O T O R
TWEE VERSNELLINGEN.
Elektrische verlichting.

PRIJS : Frs. 3150
Gemak van betaling
op aanvraag.

Maison Sarolea N.V.
HERSTAL
Velodroom Vissegat
te St-Truiden
UITSLAGEN VAN MAANDAG.

Begunstigd door een ideaal weertje,
had gister, Paasch-Maandag, de tweede reeks plaats voor de onafhankelijken.
Er was een massa volk opgekomen,
vooral in verband met de aankomst
der Ronde van Limburg, die rond half
zes verwacht werd.
De koersen waren prachtig: vooral
Cachera en Colmonts wisten zich te
onderscheiden.
De koers werd geloopen over 3 u. in
6 klassementen.
Eerste klassement: Priqueleur, Cachera, Pistera, Demeertman.
Tweede: Cachera, Priqueleur, Knapen,
Vancarrip.
Vancamp. — Vierde: ld.
Derde: Cachera, Priqueleur, Hermans
Vijfde: Cachera, Hermans, Priqueleur, Demeeraman.
Zesde: Knapen, Priqueleur, Simons.
Een valpartij deed zich voor gedurende den laatsten sprint. Cachera en
Hermans waren de slachtoffers.
Een premie van 25 fr. werd gewonnen door Simons; een tweede door Cachera.
Het algemeen klassement luidt:
1) Cachera - Smullenbergs, 19 p.
2) Colmonts - Priqueleur, 18 p.
3) Pisters - Hermans, 9 p.
Op l ronde :
4) Simons - Leonard, 2 p.
Op 4 ronden:
5) Knapen - Demeersman, 8 p.
Opgegeven: Vancamp, Van Dessel.
De ploeg Chri»tiaens-Grc*semans is
niet opgekomen en zal beboet worden.

•n biedt U onbetwistbare voordealen
aan, namelijk i
1°. onschadelijk voor menschen en
huisdieren i
2 . doeltreffendheid 1007.)
3a. bijna onbeperkte bewaring;
4*. zeer voordeelig in 't gebruik en
daardoor

goedkoop.

Vervaardigd door d«

N.V. der Etabl. AEROXON

Telefoon : 807.

TE

'S G R A V E N V O E B E N

74 vertrekkers. — SO Kilo'rnetfrs.
1) Sayen in l u. 50 minuten;
2) Thypens;
3) Neiissen;
4) Willems.
5) Hermans; 6) Ny»$?n ; 7) Speetjens; 8) Simon Michel; 8) Knez: 10)
Theens; 11) Leenen*; 12) Sunja;
13) Gerache; 14) Delanjheeren; ij)
Scheepers.
TE SPALBEEK
85 km. — 35 vertrekker*
1) S'.rnpns;
2) Borders;
3) Maes;
4) Piepeleers;
5) Morren; 6) B«rtel«; 7) Van
Carnp;; 8) Leynen.
TE TONOERF»'
1) Mouha;
2) Croes;
3) Baldewijns;
4) Vrancken;
5) Janssens: 6) Rfwfjrh»; 7) Mass»net ; 8) Lejeune; 9) Camhst; 10)
Boussu.
TE CORTESSKM
Uitslag: 60 km. in 4 reeksen, 18 vertrekks.
1) Stegmans: 11 punten;
2) Oris, 9 punten:
3) Dardenne: 8 punten;
4) Billen: 5 punten;5) Menten;
Op twee ronden:
6) Theurs: 2 punten;
Op vier ronden:
7) Reynders: l punt.
TE AMELSOORP
1) Neven: 7 punten:
2) Menten: 7 punteri:
3) Srneets: 14 punten;
4) Reynders: 15 punten;
5 Smets H. 16 punten; 6) Gielén :
18 punten; 7) Smets Joseph 20 punten; 8) Jans: 26 punten; 8) Parthpen*:
26 punten.
TE V A L - M E E R .

1) LEEMANS;
2) Hermans;
3) Vriends;
Molenaers, gelijk; 5) Kerkhof*; 8)
Hermans; 7) Thy»;
Er waren 10 vertrekker».
TE GORS-OP-LEEUW.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BREUEROris Louis,' KortcMem;
Withofs, Tongeren;
Oris, Georges, korteasem
Thewis, Gelinden;
Castermans, Ulbeek.
Brusselmans., TpngértnMARLINNE
25 vertrekkers. — 50 km. in l u. 45
min.
UITSLAG:
1) SCHEPERS; 2) Michi«la; 3) Reckmis; 4) Dewegs; 5) Moreas; 6) Th$wis Lepp.; 7) Nicplette; 8) Stippelmans; 9) Gilliams.
GELINDEN
Sporting Palace.
UITSLAG:
1) MICHIELS; 2) Guilliarna; 3) Verbois; 4) Neven; 5) Robinne; 6) Thewis L.; 7) Leunen; 8) Cdeurs.
DIEPENBEEK
55 Vertrekkers. — 65 km. in 6 uur
58 minuten.
UITSLAG:
1) APPELTANS; 2) Thielens Ger.
op 40 sek.; 3) Coninx A.; 4) Verdingb
H.; 5) Cornells; 6) Verdingh P.; 7)
Steegmans Jog.; 8) Parein; 9) Versleger»; 10) Tielens M.
Prachtige koers van Appeltans.
Thielena,J welke lang met hem mee
,?

j

*n»fr

In 't Sportpaleis te
Antwerpen

«', .i-^Hnt h

'fl

l#lotf)*1.

TER RIVIEREN TE
ANTWERPEN
1) De Kuysscher;
2) Hamerlinck;
3) Baelemans;
Achervolglnir 5 km. ;
1) Verdyck en Dignef loopen de
gebroeders Deloor in na 6' 25" 1-5.
Op 15 Kilometers:
1) Dictus
14 ' 32" 1-2;
2) MichF.e)sen op 50 meters;
3) Vissers op 270 meters.
4) Leeman*.
De Rycke en Jan Aerts hebben opgegeven.
' 50 Km. op eigen kracht:
1) Hamerlinck l u. 6 min. 39 sec. 1-5.
2) De Küyscher op 2 lengten;
3) Lemani; 4) Verdyck Aug.; 5)
Hardiquest; G) De Schepper; 7) Baelemans; 8) Flander Horemans; 9) Fel.
Vervaecke.

TENNISSPORT
ALTIJD HEER PERRY!
Nog altijd blijft Perry de tenniswereld in twijfel houden over zijn al of
niet overgaan tot het beroepsspel.
Ging het hem alleen aan, dan zou het
niet weinig aanmatigend zijn, telkens
wereld in te zenden, doch inderdaad,
het kan niet anders, zijn ook de oogen
en dé ooren van Amerika, Australië en
indere tennislanden op nieuws dienaangaande gespitst, want wanneer Engeland Perry zou verliezen als amateur
dan Is de kans , dat het den Davisbeker houdt, zeer gering, en dan rijzen
de kansen van genoemde naties niet
weinig!
Deze week ging weer het bericht,
dat Perry dan toch besluiten zou een
filmkontract te teekenen, dat hem in
twee jaren niet minder dan 20 000 pond
sterling of anderhalve ton zou opleveren. Inderdaad, een speler die zoo'n
kaas krijgt dient hem aan te grijpen,
vooral wanneer hij geen ander middel
van bestaan heeft.
Perry bleef echter ontkennen, dat hij
geteekend heeft of teekenen zou. Evenwel werd ook bekend, dat zijn verloving gebroken was, en miss Lawford,
zijjj verloofde, bevestigde dit ten volle.
Zij had zelfs den weinig fijnen smaak
om er bij te vermelden, dat de telefoongesprekken met Perry (die in Hollywood is) het sommetje van 22 £ pond
oftewel ruim 1500 hadden gekoot.
Maar (natuurlijk, zouden we haast
zeggen) het bericht is gisteren weer
gevolgd door een ander: Perry zou aan
mej. Lawford een telegram gezonden
hebben (nog wel uit den trein, die hem
door Amerika voert) waaruit deze de
conclusie kon trekken, dat alles weer
in orde pas en dat hij voorloopig ook
amateur zou blijven. Tevens voegde hij
«r aan toe dat hij zijn plannen volledig
bekend zou maken, zoodra hij in Engeland aangekomen zou zijn, ongeveer
30 April.

VRIENDENWEDSTRIJD
Orcle Tongeren 5 — Volkenswaard l
De Clerclejongens sturen de Hollanders met 'n pilleken van belang over de grens.
Heer Marchand heeft de leiding over
volgende elftallen:
CERCLE TONGEREN:
Stevens; Collas en Souvereyns J.;
Gaens, Meesen en Hofman; Claes. Watrin, Swerts Alb, Swerts Arm., Souvereyns Pierre.
VALKENSWAARD:
Lauwerijas, Vandoren, Loos; Vandoren, Baeten, Marchman; Vandoren,
Hertrys, Kets, Wijnen en De Vocht.
De Jazz-band van Cercle voert het
Hollandsch volkslied uit, als Vilkenswaard op het terrein verschijnt.
Redelijke opkomst om dezen oefenwedstrijd bij te wonen. Het weder is
ook van de partij.
Hofman wint den toss en spetlt met
lichten wind.
Den eersten aanval gaat uit van de
bezoekers maar de bal gaat naast.
Cercle reasreert en dwingt corner af,
die niets oplevert. Een nieuwen corner
brengt ook niets op.
Stevens doet zich toejuichen door
zijne schoone duikelingen. Swerts
gèpft naast.
Van beide zijden miss?n zij reuzenkansen. Het spel is uiterst vlug en aangenaam pm volsren. Na 14 min. volst
schoon passenspel van Cercle en Alb.
Swerts opent den scoor. Cercle dringt
aan doch heeft geen geluk voor goal.
Stevens vangt een kogel op van Vandoren.
Na 30 minuten stelt Valkenswaard
de ploegen geluk door Kets, na mooi
samenspel. De Hollanders doen zich opmerken door hun schoon passenspel,
hetgeen eene ?oede als zal zijn voor de
Cerclebovs. Eenise Cercle-aanvallen
bliiven onbeloond. Vandoren piert nog
eens over de lat.
Lauwpri.ins krijst nog een kocel Tan
S"'erts te verwerken, waarop rust.
Bij de herneming valt Cercle mooi
aan maar Lauweriins redt al duikelend
De Hollanders laten hen niet onbetuisrd. vallen- mooi aan maar missen
tweemaal te reke. Wiinen probeert van
verre, maar peeft ook verre naast.
Schoone Cercle-aanval jraat nipt
naast. Corner voor de bezoekers levert
nifts op. Perrle brepkt Hoor, doch heeft
geen geluk in het schieten.
Nu ondersraat het Cercle-doel een
snelvuur in resel, doch de doelen blijven uit. Dan levert de Cercle een paar
schoone aanvallen maar brengen ook
gem aarde aan den dijk.
Corner voor Cercle wordt door Claes
achter gegeven. Op fout te<jen de bezoekers volgt geharrewar maar wordt
ten slotte ontzet. Cercle wil nu verwoed aanvallen en ra schoon passenspel verhoogd Swerts Alb. ondanks
een mooie duikeling van Lauwerijns
na 29 minuten. 2 1.
Corner voor Cercle wordt door
Swerts insrekopt. maar de scheidsrechte heeft fout srezien en vernietigt het
doel. Nauwelijks een minuut later of
Swerts Arm. brengt den stand op 3-1
na schoone combinatie.
Swerts breekt door maar Lauwerijns
redt op het nippertje.
Valkenswaard reageert maar het
eindschot faalt.
De Cercle komt onder doom na gelang; het uur vordert en Swerts A.
maakt er 4-1 van en vijf minuten
voor het einde doet er Swerts Armnpg eentje bij. 5—1.
Nu hebben de bezoekers ongeluk in
het schieten. Dan is het een staak, 'n
been of een Kchaam, maar doelen blijven uit.
Het einde komt, aan Cercle een
schoone overwinning latend.

Voetbaluitslagen
Krakau — Bru»$el,

1—2

Keulen — Antwerpen,
LIMBURG

2—4

Alt-Hoeselt — Winterslag, Zwartberg, (gemengd),
2—O
2e Linie — Schaffen,
8—3
C.S. Tongeren — Valkenswaard 6—l
5e Linie — 4e Linie,
2—l
T O R N O O I TE A L K E N .
Hasselt V.V. — Zwartberg,
5—1
Alken versterkt — Beringen
4—3

BIJ DE TOURING
CLUB VAN BELGIË
Verlangend nieuwe voordeelen aan
haar leden te verschaffen heeft de T.C.
B. in de lokalen van haar maatschappelijken zetel, 44, Wetstraat te Brussel, een openbaar kantoor voor de afgifte van samengestelde internationale
reïskaartjes geopend.
Dat kantoor kan, benevens de gebruikelijke inlichtingen, — reisplannen,
hotels enz., — ook spoorwegkaarten
verschaffen met verlengden geldigheidsduur, en dit zoowel voor de meeste internationale verbindingen als voor
reizen in 't binnenland.
Het is van belang hierbij te vermelden dat voor heen ;en terugreizen,
of voor omreizen over een afstand van
meer dan 1.000 kilometer een niet te
versmaden prijsvermindering
wordt
toegestaan op de spoorwegnetten van
België, Frankrijk, Zwitserland, Italië,
en Tcheco-Slowakije.

RADIO
DINSDAG
VOOR DE KEURE DER
LUISTERAARS
8.00 Deutschlandsender. — Die Kapelle Herbert Froelich.
10,45 Stuttgart. — Werken van den
jongen Haendel.
11.30 Koenigsberg. — Nieuwe platen.

13,15 Londen regional. — Oryelkoneert (Haendel, Mozart, Mendelssohn,
Schumann, Franck, Widor).
16.00 Frankfurt. — viool en piano
(Vivaldi, Schubert).
17,25 Huizen. — Recital. (Scarlatti,
Haendel, Bach, Dvorak, Schubert).
17.40 id. — Kamerorkest (Haendel,
Mozart, Hindemith, Inghelbrecht).
19,13 Midland regional. — Herdenking van Rupert Brooke.
20.00 Parijs Radio. — Een novelle
van Aldous Huxley; daarna een quatuor van Kreisler.
22.40 Koenigsberg. — Kamermuziek
(Brahms, Kaminski en Rorich).
BRUSSEL
V L A A M S C H 6 GOLFLENGTE

321 m.
SAROV

932 K e. 15 Kw.

11.50 Weerbericht.
12.— Gramofoonplaten. Fransche zanpers:
1. Jean Sorbier: Auprès de ma blonde
2) Mireille: Papa n'a pas voulu (Mireille).
3. Chevalier : Oh! cette Mitzi (Whiting)
4. Florelle: Qui j'aime. uit de film :
«Tumultes» (Hollander).
5) Henry Garat: En parlant un peu
de Paris, uit de film «II est charmant»
(Moretti).
6. Lucienne Boyer: Si petite (Claret)
7. Pills et Tabet : Arbres (Basbach)
5. Yvette Guilbert: La délaissée (X.)
9. GeorsresMilton :
Bouboule Ier, roi nègre, Fox-trot (Oberfield)
10. Helene Regelly:
Valse tendre... valse blonde (Grothe)
12.30 Radio-orkesk: Leid.: H. Paul Douliez.
1. Weenen in lied en dans
2. Pizzicati-polka (Johann Straus».)
3. Zang-intermerzo door d. heer Jack
Ordeman.
4. Weensch bloed (Johann Strauss>
13.— Gesproken dagblad van het NI.R
13.10 Radio-orkest.
Leid. : H. Paul Douliez.
1. Enkele reisindrukken.
1. Reistafereelen, Gekommenteerels
uitvoering.
2. Zang-intermezzo door d. h««r Jack
Ordeman.
4. Het karnaval te Nizra. Rhspsodie
(Mare Vincent Scotto)
13.30 Gramofoonplaten.
Duitsche filmartisten zingen :
1. Joseph Schmidt:
Heute nacht oder nie, uit d« film
«Het lied van «én n»cht» (Spoliansky)
2. Martha Eggerth :
Er war einmal ein walzer, wals (L«har)
3. Kiepurs:
Mein Herz ruft immer nu nach dir
(Stolz)
4. Erika Helmke en Willy Trenk-Trebitsch :
Liefdelied en kanonnpnzang, uit Driestuiversopera» (Kurt Weill)
5. Lotte Lenja :
Die Seeraubcrin, uit «Driestuiversopera>
6. Richard Tauber :
lm Traum hast du mir alles erbaubt,
uit «Liebeskommando» (Stolz)
7. Mariene Dietrich:
Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe
eingestellt, uit «De blauwe engel»
(Hollander)
8. Herbert Ernst Groh:
Ein walzer fur dich. walslifd. (Meisel)
14.— Einde van de middajtuitzendins
16.55 Allerlei mededeelingen.
17.— Gramofoonplaten.
17.45 Kinderuurtje onder leiding van
Moeder Sarov.
18.30 Russisch orkest Azovsky.
19.— Overzicht van den ekonomisch«n
toestand door Herman Vos.
19.15 Wij leeren een nieuw strijdlied
Jan Bard zingt «Op voor het Plan van
den Arbeid» Woorden van Willem
Verougstrate — Muziek van Wladimir Woronoff.
19.30 Gesproken dagblad van het N I R
Voor de Vrouw en het Gezin, door
Magda Yoors.
20.— Sinfonisch orkest.
Avond gewijd aan de vrouw.
20.45 In de Dames-afdeeling van d»a
Radiotrein van Sarov.
Maandelijksch mozaïek rtoor Armand
Suis.
21.— Gramofoonplaten.
Avond gewijd aan de vrouw.
22.— Gesproken dagblad van h«t N I.R
22.10 Gramofoonplaten door luisteraar?
aangevraagd.
23.— Einde van de uitzending.
BUU8SBL
FRANSCHE GOLFLENGTE
483 m.. 620 Kc. 15 Kw.
11.55 Weerbericht.
12.— Gramofoonplaten.
1. London bridge, Marsch (Coates)
2. Walt Disney (bew. Scott Wood)
3. Parted (Tosti)
4. 13de Hongaarsche rhapsodte (Litzt)
5. Ich liebe dich (Davids-Grleg)
6. Verjaardagsmarsch (Kunne)
12.30 Zigeunerorkest. E. Salmon.
1. Wein, Weib und Gesang (Johann
Strauss)
2. Czardas op Hongaarsche wijzen
(bew. Salmon)
3. Serenade (Franz Schubert)
4. La petite porte du jardin (bew.
Mateo)
5. Bohemer Romance (Boldi)
6. Si petite, Wals (Claret)
7. Hongaarsche dansen Nrs 5 «n S
(Brahms)
13.— Gesproken dagblad van he'. N.1.R
13.10 Zigeunerorkest E. Saln'.on (verv.)
8. Poor butterfly (Hubbsll)
9. Ilona-czardas (bew. Tauuer)
10.Wals uit «Het lied der V/oestijn»
(Romberg)
H. De boottrekkers van de Wolga.
(bew. Mateo)
12. Morisca serenade (Chapi)
l? 30 Uitzending van het orgelkoncirt
gegeven door den heer Lolj Joos in
de Kerk der ZZ. EE. PP. Karmelieten
te Brussel.
1. Alleluia (Haendel)
2. Dona nobis pacem (Joh. Séb. Bach)
3 Paques fleuries (Mailly)
4. Toccata (Mailly)
14.— Einde van de uitzending.
16.55 Allerlei mededeelingen.
17.— Gramofoonplaten.
Dansmuziek.
1. La rumba da bourn (Tom Waltham)
2. Fragmenten uit «Happiness ahead»
a) Beauty must be loved Fox-:rot.
(Kahal)
b) Pop! goes your heart. Fox-trot
(Wrubel)
3. Where are you my dear? (Berto)
4. Easter parade, Fox-trot (Ivriflg
Berlin)
5. Zaraza, Tango (Lara).
6. You and the night and th« rausio
Fox-trot. (Schwartz).
7. Tango des glycines.
8. An earful of music. Fox-trot
(Donaldson)
9. Jaca Robinson (Bertolys'
10. When my ship comes in (Dontmson)
11. Where the mountains mast the
sea. Wals (Titoley)
12. Two cigarettes in the dark Foxtrot (Webster.)
13. Moin aimc doudou. moln .Biguint
(Colson)
14. Npche de pasion. Tango (Red!)
15. Let's Have a basinful ?f the bring
One step (Butler)

Prent U gred n het

oofd dat alleen

POEDERS DE COCK
LOOPEN
Aankomsten van den Estafettenloop te GENT.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

LA GANTOISE,
V. C. Mechelen
U. S. Doornik,
Anderlecbt
2e Ploeg Gantoise.
Kortrijk.
V. R. ne»t*ndt.

l u. 10 38
l 11 29
l 13 01
l 13 08

op volmaakte wij

al'-

MAAGZIEKTEN
evenals de rieken aan :v«r,
ouik en Ingewanden.

— 9.50 r -. i

roos. —

