MAANDAG 9 MAART 1959.

Het Belang van Limburg — 5

)

oor de Aanvaller Jos HOEVENAARS lag de Eindmeet tien Meter te uer...

naf hankelijke Valeer Paulissen wint de
onde van Limburg voor Beroepsrentiers
KLOPT MET VERBLUFFEND GEMAK 55 RENNERS IN ZWARE EINDSPURT TE BORGLOON

ADEMBENEMEND SLOT! Vlak vóór de Lijn schoot de Kopvan het

Peloton de uitgeputte Hoevenaars voorbij

e Limburger Valeer Paulissen, die nog maar pas zijn verig als onafhankelijke op zak heeft en op deze openingsdag
',et nieuwe wielerseizoen bij de profs mocht starten, omdat
* geen koersen voor indé's op het programma stonden, heeft
n te Borgloon de Ronde van Limburg voor beroepsrenners
;nen! Op de helling naar de aankomstlijn in de Statiestraat
hij bijna zestig man in de spurt. Hij deed dit met zoveel
.dat hij zelfs «kenners» als aankomstrechter Jan Wouters
»fte. Het leek, alsof Valeer Paulissen vloog en alsof al de
en stilstonden!
— « Hebt gij dat gezien ?» vroeg Jan Wouters ons na de
•omst. «Op honderd meter zat Paulissen nog ergens in tiende
Je. Toen schoot hij iedereen vjorbij : hij won met wel twee
ien... »
— « En zeggen, dat Jos Hoevenaars op tien meter van de lijn
2en lengte voorsprong had» voegde Jan Wouters er peinzend
toe...
)c Ronde van Limburg heeft inderdaad een adembenemend
gekend. Een slot, waarover nog lang zal gesproken worden
de massa toeschouwers, die de aankomst bijwoonden.

nog, dat hij zou standhouden, op
het ogenblik dat hij onder in de
Het was fris, maar droog, bijna
Statiestraat, niet zo ver meer van
ideaal koersweer, toen op het mid-'
de aankomstlijn, met een kleins
daguur te Borgloon het startsein
voorsprong op het peloton vervoor deze Ronde van Limburg
scheen.
werd gegeven. De hemel was beDe helling naar de eindmeet
wolkt, af en toe scheen een bleek
was voor de doodvermoeide Hoezonnetje.
venaars echter te zwaar. Het leek
In het inschrijvingslokaal wawel of hij stilstond, terwijl achter
ren 69 renners het deelnemershem een felle spurt werd ingezet
blad komen tekenen. Zij hadden
Op tien meter van de lijn had hij
niet alleen een rugnummer gekregen, maar ook enkele fleurige apnog een lengte voorsprong, vijf
meter verder schoot de kop yan
pelen, waarvoor de heer Wattion
had gezorgd, plus een pakje met
het spurtende peloton hem voorbij.
l de specialiteiten der siroopfabrieHet was een zware spurt, waar! ken van Borgloon.
IAMATISCH SLOT VOOR I standhouden, maar Hoevenaars
Te 12 u. gaf de heer Jan Wouin de onafhankelijke Valeer Pauwas uitgeput Zó uitgeput, dat hij
JOS HOEVENAARS
ters de kleurige bende het startlissen, tot het einde van vorig
i adembenemend slot is erg onderaan de helling naar de aansein.
seizoen nog liefhebber, fantaskomstlijn
nog
maar
een
kleine
.atisch geweest voor de AntDe renners vlogen aan een hoog
tisch was. Paulissen zat op hon.«naar Jos Hoevenaars, die bij voorsprong had op het snelle petempo naar St Truiden en ook
derd meter van de lijn nog ergens
- anvang van het slotrondekè l loton. Maar zelfs toen dachten de
bij het doorrijden van Herkdein tiende positie, maar toen schoot
nauwelijks een half dozijn i toeschouwers nog, dat hij zou
Stad, Schulen, Lummen en Berin- Alhoewel bovenstaande foto niet erg duidelijk is, omdat zij ge- hij, als een pijl uit een boog, onmeters over Kuttekoven de in-! winnen. De helling van de Statiegen stond de snelheidsmeter con- nomen werd in tegenlicht en bij donker weer (vlak nadat de weerstaanbaar vooruit, iedeteen
v. gaf, met voorsprong te zul- straat bleek echter te steil voor
stant boven de veertig kilometer renners over de meet waren zou het beginnen te stortregenen] voorbij. Hij haalde het met wel
hem en de aankomstlijn... tien
zegevieren.
per uur. Bij een dergelijk vaartje merkt men er toch op, dat Valeer Paulissen, die de hand reeds iwee lengten op de Nederlander
oen dit rondekc begon had meter te ver. Want op tien meter
in de hoogte steekt, afgetekend zegevierde.
dacht natuurlijk nog niemand, zo
Gerard Vergoossen!
venaars 45 seconden voor-1 van de liin lag hij nog een lengte
vroeg, aan ontsnappen. Te LeoJos Hoevenaars kwam slechts
•ng op het peloton en ieder-'voorop. Vijf meter verder stond
poldsburg, na circa 50 km. koers, ging zijn landgenoot Johan Plan-| VERGEEFS GEPROBEERD
als zevende over de meet
dacht, dat hij zou standhou-1 hij bijna volledig stil en schoot
_..,
Bij —
het naderen van
— Bilzen
was het peloton dan ook nog al- taz in de achtervolging.
P. A.
omdat hij tijdens de vorige: de kop van de
hardspurtende
tijd kompleet. Toen het over de Plantaz achterhaalde Keulers en l trachtten een drietal renners weg
* * *
•neters zo schitterend had ge-!groep hem voorbij. Jos Hoevebij
het
binnenrijden
van
Borgloon
te
wippen,
doch
ze
mislukten,
brede betonbaan voorbij het kamp
.n.
'naars werd slechts zevende...
had dit Nederlands duo meer dan Toen probeerden Roger Molenaers 1) PAULISSEN VALEER, de
reed, scheen breeduit de zon.
een halve minuut voorsprong
[Pol Schaeken, Roger Baens, Jos 217 km. in 5 u. 25 min. 18 sec.;
IN GROEP...
PAULISSEN WAS SNEL EN
De zon bleef schijnen, de ren- Had de achtervolging Johan i Hoevenaars, Haan, Coone en een 2) Vergoossen Gerard, op 2 I;
STERK!
ners bleven in groep, terwijl het Plantaz de adem afgesneden'? In paar anderen een beslissing te 3) Vanden Brekel Piet;
de aankomst was hij ontsnapt
tempo slechts zeer zelde even- elk geval zorgde hij te Borgloon, forceren, doch zij geraakten 4) Storms Jan;
Die spurt berg-op is, aan het
vezelschap van Roger Baens
vinnaar van de Ronde van einde van een koers die aan een Jaak Schoubben en Roger Molenaers namen een kleine voorsprong tjes stokte. Te Genk had de com- waar de renners onder zeer grote l slechts enkele meters weg uit de 5) Captein Joh;
iurg van vorig jaar. Dit duo hoog tempo werd betwist, heel- bij het verlaten van Tongeren, maar moesten zich nadien spoedig pacte groep bijna tien minuten belangstelling voorbij redenen be-'rest van het hardrijdende peloton
6) Maes Lode;
voorsprong op de uurrooster. Na- voorraad werden, voor een verras-! en moesten zich gewonnen geven, 7) Hoevenaars Jos;
er in geslaagd, bijna een hal- wat renners te zwaar gebleken.
gewonnen geven.
sing
:
hij
staakte
de
strijd!
HOEVENAARS
EN
BAENS
i dien zakte de
snelheidsmeter,
ninuut voorsprong te nemen, j Met 55 man, Hoevenaars niet mee
8) Schaeken Pol;
VOOROP
toen Borgloon gedwarst en j gerekend, begonnen ze aan die j DE RONDE KENDE SUCCES iwers zo buitengewoon adembene- maar dat was aanvankelijk nog
Gerard Keulers deed nog een|
9) Molenaers Roger,
mend was, mag de Ronde van niet van aard, om uitlooppogingen | tijdje verder, zonder veel overtui Op de kronkelige weg tussen 10) Vanden Boer Emief; 11)
de ronde over Kortessem be-1 spurt Valeer Paulissen bleek veren werd, had Roger Baens uit de snelste, maar ook de meest
Zo kreeg de Ronde van Lim- Limburg, voor de eerste keer ge- in de hand te werken. Toen reeds ging nu zijn landgenoot hem in'Diepenbeek sprongen .plots Jos Huyskens Jan; 12) Athonis Louis;
;en lossen. Men dacht dat' frisse. Want in deze vermoeiende burg een jong en beloftevol win- organiseerd te Borgloon, ook op honderd kilometers achter de wie- de steek had gelaten. Voorbij Hoevenaars en Roger Baens, de 13) Van Meenen René; 14) Bar
•maars, wiens voorsprong on-j sprint berg-op kwam het niet al- naar. Het was een openingskoers, sportief gebied een succes wordenden lagen, had men nog geen en Borgloon werd hij dan ook door winnaar van vorig jaar, uit het André; 15) Hendriks Giel; 16)
peloton weg. Valeer Paulissen en Hinsen Jos; 17) gelijk : Baens Rorsen slonk tot circa vierhon- leen op snelheid, maar ook in waarin het tempo primeerde, maar genoemd. Kwestie belangstelling kele onsnappingspoging genoteerd. het peloton achterhaald.
een tweede renner gingen de twee ger, Vanderveken, Janssen Rik,
Zelfs de Nederlanders leken
waarin weinig ontsnappingen wa- was de bijval zelden groter. De
r
meter, zien toen ook \oor grote mate op macht aan!
DRIE MAN VOOROP
Paulissen hadden wij reeds in ren. Tijdens de eerste honderd inrichters troffen het ook met het minder strijdlustig dan gewoon- Te Tongeren gingen Schoubben j vluchters aan een hoog tempo Luyten Rik, Daems Frans, Calt Achtervolgende peloton zou
Jaak en Roger Molenaers lichtjes, achterna, maar het peloton begon laerts Jan, Jomaux Georges,
^^ __
•wounen geven. Maar hij deed j actie gezien, toen Hoevenaars en kilometer viel er zelfs geen en- weer : de ganse namiddag scheen lijk.
Eh1
|voorop rijden. Bij het verlaten van|P'ots zo heftig te jagen, dat de,|en Arnold, Van Breenen Henk,
nïet, trapte stoer en koppig'Baens aan hun ontsnapping wa-jkele poging te noteren-! Nadien de zon, maar toen de renners AANVAL VAN KEULERS,
ACHTERVOLGING' EN.„
de stad spurtten Jos Hoevenaars twee achtervolgers weer werden Van
.) groot verzet, nam grotere ren begonnen. Hij was, met nog, waren er een paar schermutselin- j over de meet waren, brak een'
Bael Jas, Deborre Gerard,
OPGAVE VAN PLANTAZ
ien Piet Vanden Brekel tot bij ingelopen.
irsprong dan hij in gezelschap een andere renner, achter de twee gen, maar de enige ontsnapping echte stortvloed over Borgloon j
Mertens Jos, Keulers Gerard, Van
Maar het was dan toch een hen Dit viertal geraakte echter Hoevenaars en Baens bereikten Compel Jan, Dingens Theo, Hubar
n Baens gehad had en ging, vluchters aangesprongen, maar het was feitelijk deze van Jos Hoeve- los.
der oorverdovend gejuich van ] peloton had hem ingerekend. In naars. Het was de énige, maar één — «Zo hebben de cafébazen Nederlander, die voor de eerste niet ver weg en werd gauw door i Wellen met 25 seconden voor- Robert, Deferme André, Serin Rik
er ook nog wat aan» hoorden wij ontsnapping zou zorgen. Tussen het reagerende peloton bijgebeend. sprong. Na het dwarsen van Borg- Close Alex, Mertens Jules, La•*. vele toeschouwers, met 15 se- de eindspurt nam Paulissen hier- die de moeite waard was!
. Alken en Wellen ging Gerard Keu- Een tijdje daarna liepen twee 'oon, waar aan een ronde over haye Jef, Gosselin Pierre, Laroy
nden boni te Borgloon het slot-' voor klinkende weerwraak : hij Vermits het slot, jammer ge- iemand zeggen...
lers aan de haal. Toen hij circa Nederlanders en een Waal uit de Kortessem werd begonnen loste Jean, Zieleman, Werucki Thodée,
ndeke over Kuttekoven in.
j klopte de profs met verbluffend! noeg zo dramatisch voor Jos HoePIERRE AWOUTERS. driehonderd meter voorop was, groep Weg : Henk Van BreenenJ Baens "it het wiel van Hoeve- Haan Piet Schoubben Jaak, Loyledereen dacht
dat hij zou i brio.
' venaars, voor de talrijke toeschouWilly Gramser en André Bar. : naars.
aerts Frans, Coonen Jan, Marien
HOEVENAARS ALLEENS
Te Houtain-St. Simeon hadden
Jos, Janssen Jos, Huyskens Cydie drie renners 40 seconden voor- Ondertussen had het peloton riel, Kemplalre Francis, Dirkx Rik,
een gedeelte van zijn achterstand: Hubleau Eugeen, Deltour Jean,
sprong.
VAN BREENEN EERST OVER goed gemaakt. Kort na het verla- Steenbakker Piet Wislet Walthêre
ten van Borgloon volgde het op Dewaal Eddy, Heuvelmans Alfons.
DE HALLEMBAY
paar honderd meter van R.
Willy Gramser bleef spoedig een
Baens, die zou ingelopen worden
achter, daarna loste ook André —
en op circa vierhonderd meter
Bar uit het wiel van Van Breenen,
Receptie op
die er een flink tempo op nahield. van Hoevenaars.
De Antwerpenaar, die een groot
«Tarzan» Van Breenen reed als verzet
tra te
het
Stadhuis
eerste over de Hallembay, maar
P - won op zijn eentje
nieuw veld en was te
Vóór het vertrek van de Ronde
had op de top nog slechts enkele' °P
Wellen
meters voorsprong op Roger Mo-l 3 ° seconden vooruit.
van Limburg, werden de inrichters
Uenaers, Piet Vanden Brekel, René l Bij het naderen van Borgloon officiëlen en journalisten door de
Drie Ploegmaten van Willy Van nitsen werden uitgeschakeld na de Rit van Zaterdag
;Van Meenen en André BarZ die sprongen Alex Close en Theo Din- heer burgemeester Grommen,
i het peloton dicht op de hielen gens hem achterna, do-:h het pe- schepene Mevrouw CraeybecKx en
Pauwels
48'20 hadden.
bon Van Daele, die vrijdagevond de leiding veroverde, is met o.m. Darrigade en Van Daele,'een achterstand van dertig seconloton rekende hen opnieuw in. gemeenteraadsleden ontvangen op
50'33 In de afzink kwam er natuurlijk Hoevenaars dreef ondertussen het stadhuis.
,aterdag onttroond geworden door de Italiaan Baffi. De Belgen die l minuut verloren op Vannit- den opliep en door deze uitste- 88 Van den Brande
kende prestatie trouwens beslag 89) Oelibrandt
l u. l'39 een hergroepering.
?erden°in deze rit "trouwens ver achteruitgeslagen, gezien Plan- senj zijn voorsprong nog op, want toen De heer burgemeester verklaarwist te leggen op de eerste plaats
Deze laatste vier renners kwa- Te Kanne werd Jos Verachtert i hij onder het spandoek doorreed
de, dat de bedoeling van deze
kaert onze beste man werd op de zesde plaats. Baffi is echter
CCU
rece tle was te Iaten zien dat hc
i
in
de
algemene
rangschikking.
Inmen
te
laat
aan
de
start.
..iet lang op kop gekomen, want in de gisterochtend betwiste Controle en werden uitgeschakeld.
uitgeschakeld
door
pedaalbreuk
'en
aan
het
slotrondekè
van
6
km.
P
*
;ijdrit kwamen de'Franse specialisten naar voren, waarvan Saint,1 HET" ALGEMEEN" KLASSEMENT ! die het aantal kilometers juist DE STAND NA DE TIJDRIT
•>n *T *> terwijl de Duitser Manfred Doni- over Kutetkoven begon, had hij ntet
gemeentebestuur van Borgloon
ie derde werd achter Anquetil en Rivière de leiding veroverde. De algemene rangschikking onder- werd gegeven door de inrichters, 1) Gerard Saint
7* ke, uit Keulen naar deze Ronde'45 seconden op het peloton, die :
afzijdig wilde blijven ter ge3f rit-in-Hjn in de namiddag bracht geen wijzigingen : de ganse ging te Uzes enkele wijzigingen, dan behaalde Anquetil het fan- 2) Rivière
* van Limburg gekomen, bandbreuk'onder leiding stond Van René «eenheid van dit sportevenement
Deze
>roep op uitzondering van Pettinati, Carfentan, Vidauretta en Pierre
werd door de
i de tastisch lijkende gemiddelde van i 3) Baffi
« 24 ,eed
iVan
Hij richtte een welkomgroet tot
van Meenen.
Meenen
48 km 749 !
4) peUe ri
j
alle aanwezigen en dankte het
"lichel, bood zich inderdaad aan voor de eindspurt, die tegen alle „wijzigd
zodat
w'^Ueen
ma™*.*!
'
*
?'
^f
^
De
steile
helling
van
de
KannerPAULISSEN
WINNAAR,
ber
verwachtingen in door de Italiaan Favero werd gewonnen.
|erstje |0' rullen gejven
0e wedstrijd tegen het uurAnquetil
inrichtend comité van Borgloon
•xi w 47JGeurt
S' waarop de Nederlander Jos
HOEVENAARS ZEVENDE...
de wielerclub «De Sportvrienden»
1) Baffi (It.) 20 02 34 — 2) Pelle- werk bracht eveneens de bevestiM
IS
M'
moest
achterblijven,
bracht
Voor
de
uitgeputte
Hoevenaars
n
7)
Nencini
Te Puzin (km. 110) bedroeg de- grini ( I t ) 20 02 48 — 3) Brenioli ging van de uitstekende forme
St Truiden en de sportafgeec, iet de minste aftekening.
zou de eindmeet echter tien meter van
PELLEGRINI
•>n
ze 3' 10" en even voor Bourg St (j t ) 20 02 54 — 4) Nencini (It.) van Jean
8) Bobet Louison
vaardigden. De heer Grommen beg?)
Tussen
Vroenhoven
en
Riemst
te
ver
liggen.
Voor
hem
kende
de
'Andeol (km. 159) wanneer
Van 30 04 00 — 5) Saint (Fr.) — 6) ex- _ n vn-v»
20
9) Brenioli
loofde voor de toekomst de steun
den we nog 63 renners in
Spurtwinnaar
'Daele en «eest van de gelosten aequo : Louison Bobet (Fr.) 20 04 e vat 'D
•>0 39 10 ^l
de i Ronde
10) Brankart
dens deeen dramatisch slot Tij- van 't gemeentebestuur en bracht
roe
terug waren bijgekomen
was het l u,. Geminiani (Fr.),
., Planckaert (B.). "
slotronde
slonk
zijn
voor20 39 33 £ P'
een heildronk uit op het succes
te Uzès voor Baifi boni gestegen tot 5' 20".
— 9) Fornara (It.) 20 04 41 — 10) elfde werd. Dit niettegenstaande U) Forestier
sprong zeer snel. Toch dacht men van
20 39 37'
de Ronde van Limburg, naDaarna verminderde deze weer ex-aequo : Guarguaglini (It.) 20 04 hij samen met zijn ploegmaats 12) Fornara
20 39 48 |
dat hij eerst ook nog de siroopTe Uzès, eindpunt van Je visrde want vanaf km. 180 was er een's;, Brankart (B.) — 12) ex-aequo : nog 50 kilometer per fiets had 13) Graczyk
20 39 58!
fabrieken van Borgloon had gefeDeze Vannitsen (B.) 20 04 59 — Van moeten afleggen om aan de start 14) Van Aerde
t. werd de aanvalsdurf beloond nieuwe aanval losgebroken.
20 40 22
angezien Pellegrini, die reeds van. werd ontketend door Gemiani en'Aerde
(B.) — Riviere — Keteleer te geraken Hun officiële wagen 15) Derijckc
liciteerd voor hun medewerking
1
'»» —
- Elliott (lerl.) — De Bruy
20
40
27
1
ij de start te Parijs een der meest j onmiddellijk beantwoord door Saint, (B.)
aan deze wielerwedstrijd.
^ï liet immers op zich wachten waar- 16) Keteleer
anvallende renners was, een rit- j Louison Bobet en Nencini reageer- ne (B.) — Graczyk —
Guarguaglioni
De heer Vic Fourier, voorzitter
'\ door de renners van Flandria op
(B.) —
ege behaalde en Pierino Baffi, die den eerst met behulp van Jean — Derycke
20 40 29
van de Loonse Wieier- en Suppor'het laatste nippertje nog de fiets 18) Vannitsen
en der eersten was om te lossen, Bobet. Voor Bobet en Nencini was allen zelfde tijd.
20 40 35
tersclub, dankte nadien op zijn
l; op moesten en tgen 50 per uur 20) Vrancken
p de col de la République een zulks een mooie zaak aangezien HET PUNTENKLASSF.MENT
20 40 44!
beurt de wielerclub «De Sportmoesten rijden om op tijd te ge- 22) Schoubben
inge achtervolging doorvoerde om Rivière geen achtervolging kon in- 1. VANNITSEN 22 p.
2. Van Aerde 27 p.
vrienden» van St Truiden, die het
'raken.
aarna op de vlucht te slaan, lei- zetten op zijn maats.
FAVERO klopt
De vier achtervolgers wonnen ge- 3. Nencini 43 p.
mogelijk maakte, dat de Ronde
er werd. Deze twee renners reden
Vestigen we tenslotte de aan1
5.
Schoubben
53
p.
amen met Brenioli en Segu ge--stadig veld op de weglopers, maar
van Limburg te Borgloon werd
dacht op de minder goede presta- i een
ganse
Groep
6.
Graczyk
57
p.
urende 169 km. aan de leiding.' achter deze laatsten waren 't Forverreden, de siroopfabrieken van
ities van De Bruyne en Geminiani,
le etappe van zaterdag was even- nara, Guarguaglini, Ruby en P.'an- 7. Monti 67 p.
Borgloon, de pers en Het Belang
te Manosque
die bewezen nog niet de oeste
ens interessant omwille van het kaert die eveneens uit het peloton 8. Rivière 88 p.
van Limburg, als medewerkend
forme te bezitten.
sit dat de Grote Vier van Frank-, wegwipten. Alleen een fameus rijVoor
de
tweede
maal
In
deze
dagblad.
ANQUETIL een
ijk voor het eerst de degen kruis-! dende Plankaert slaagde er in BoDE UITSLAG
wedstrijd hebben de Belg-en het
De voorzitter der Limburgse
3n, terwijl Nencini en Favero ook bet te vervoegen, terwijl Brankart
1) ANQUETIL de 27 km. in 33'12 moeten afleggen voor de Italiseconde sneller (gemid.
B.W.B.-afdeling, advocaat Van
de plaats kwam innemen van Planen du?l uitvochten.
aanse
spurter
Favero,
die
even48
km.
749);
Lierde, dankte het gemeentebeHet bilan van dit alles : Loui- kaert in het groepje Fornara. De]
in de tijdrit
2) Rivière
33'13 als te Moulins, de zege in de
on Bobet en Geminiani, maakten j posities wijzigden praktisch
niet
stuur voor de ontvangst zei ver33'42
wacht
sleepte,
en
dit
op
over3)
Saint
vinst op Anquetil en Rivière en j meer en het was Pellegrini die üe
der dat door de Ronde van Linv
dan
Rivière
34'
15
i
tuigende
ui
jze.
4)
Brankart
,'encini ten nadele van Favero.
, rit won.
burg de aandacht van heel België
Begonnen in de regen, eindigde!
In de achtergrond had Vange- Jacques Anquetil houdt gewei 5) Forestier
34'20: Voor de eerste maal sinds de
op Borgloon wordt getrokken en
e rit onder een stralende zon. —, neugden grote tegenslag. Hij deed dig aan zijn reputatie van beste j 6) Planckaert
T'4'33 i renners uit Parijs vertrokken,
dat de propaganda, die 'uitgaat
-,'auwelijks had de starter de roderen val en werd opgewacht dooi; tijdrijder ter wereld. Een bewijs 7) Louison Bobet
.''4'41 waren ze samen om op een licht l
van deze Ronde, ten goede komt
34'49 glooiende helling- de eindmeet te
aan de gemeente.
betwisten, die, zoals rnen weet,
Daarmee werd deze receptie be34'56 door Favero werd gewonnen. Op
sloten : ze was kort, maar zeer
het
geen
enkel
ogenblik
hebben
de
11)
Van
Aerden
:!4'59
uurwerk die te Vergèze einoogte 1185 meter, km. 13> pas voor Vannitsen, die nog praktisch
hartelijk.
digde te winnen. Zijn grote rivaal 12) Vrancken
33'22 tegenstrevers van Saint en Rivièeerde Rivière eerst en legde de i alleen in koers zit.
re,
de
eerste
twee
in
de
algeme•Roger Rivière werd evenwel 13) Derijcke
>eklimming af in 28'; \-olgde ver35'23
DE UITSLAG
•olgens op 1'35" Ferri. op 2'07'' 1) Pellegrini (It.)
5 04 ig'slechts met één seconde verschil 14) Defilippis
35'24 ne rangschikking, beproefd een
.tichel, op 2'15 Segu. Saint, Guar15) Keteleer
35'28 aanval te ontketenen, alhoewel
(gem. 41 km. 806) geklopt.uazini, Milesi. Janssens, Dotto en 2) Segu (Sp.)
ANASTASI wint
z. t
«Alles verliep uitstekend, ver- 16) Vannitsen
35'30 nochtans enige renners van min'rival en op 2"25 het peloton. Baf- 3) Baffi (It.)
z. t. telde Anquetil na zijn overwin- 17) Schoubben F.
35'31 dere naam probeerden uit de
i en Sabbadin volgden op 4' en 4) Brenioli (It.)
de Grote Prijs
5 04 24 ning, ik kon gemakkelijk de 8 18) Guarguaglioni
35'32 groep te ontsnappen. Niets geen pe'oton van een 30-tal renners 5) Gerard
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