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Juniors te Vise
SPRINTZEG VAN
De inrichters van Visé pakten gis!eren uit met een wedstrijd voor Ju-riors. Niet nrnder dan 38 renners
kwamen hun rugnummer afhalen.
Zij moeten 10 ronien afleggen van
9 km.

SPIESSENS wint vrij* gemakke

DE WEDSTRIJD

'

De Limburgers door pech uitgeschakeld

Van in het begin wordt het tempo
zeer hoog opgedreven. Mathieu vindt
echter dat het niet rap genoeg gaat
en trekt er alleen
van door.
^roep roert n ; emand zoodat de vluchter spoedig l minuut voorsprong z-\l
tellen. Wanneer Ernacks'en en Dedave
de groep op sleeptouw nemen zal
Mathieu spoedig aan de overmrcht
moeten gelooven. Intusschen he°ft
ninx G. opgegeven, terwijl Hackin
en Leonard moeten lossen.

13. Balducq ;
14. Duibuisson ;
15. Ghysen ;
16. Dignef ;
17. Linglier ;
18. WierincKx, op 5 min. 10 sec. ,
19. Deoor Gustaaf ;
20. Van Parijs, op 5 min. 30 sec. ;
21. Heirnaert ;
22. Deraes. op 6 min. 10.
23. Gommers ;
24. Lambrichts ;
25. Van Wezemael, op 6 min. 30 ;
26. Noterman ;
27. Gysalinck ;
28. Croon ;
29. Le°rra>nd.
Van Staeren vernamen wij nog dat
hij zijn versnelling brak op 10 km.
der aankomst, wanneer hij van groep
Clautier deelmaakte.
Seyen ziek zijnde nam het vertrek
niet.

In de derde ronde zijn het A.nto:r.e
n Sluse die er van onder trekken
doch zii kunnen het tegen de groep
niet volhouden en worden terug ingenaald.
Vervolgens zijn het De?ave — La— Antoine en Ernacksen die er
u t trekken. Dan volgen zeven andere
renners waaronder Guilliams — Kaye
Daarna komen nog Vanderspikken Riga R. — Dumont en Bonvoisin. Vervolgens zijn de anderen verbrokkelt.
veau
;

WAT DE WINNAARS ZEGGEN

Al deze groepjes komen later terug
bijeen, zoodat we half koers achtt'en
renners op kop hebben. Alhoewel er
nog verschillende malen gedemarcerd
wordt blijft ce stand onverandert.

Ik heb nooit in
moeilijkheid verkeerd en won op mijn gemak, zegde

DEDAVE
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DEDAVE de 90 km. in 2 u. 33 m,
Ernacksen op 3 lengten ;
Fucorn ;
Leonard J. ;
Vanderspikken ;
Dethier ;
Guilliams ;
Collard ;
Math:eu.

BOKSEN
De wereldkampioenen... en hun
challengers
Het termijn aan Armstrong verleend
voor het verdedigen van den wereldtitel
lichtgewicht was bijna verstreken zoodat men vreesde dat de Boxing Commission van New York den titel vakant zou verklaren. Maar Armstrong
heeft nu aangenomen om voor den titel
uit te komen tegen Lou Ambers.
Eerlang, zooals blijkt uit hieronderstaand lijstje wordt het overigens een
stormloop van belang tegen de wereldkampioenen
31 Maart te Providence: Joe Archibald tegen Leo Kodak voor den wereldtitel pluimgewicht.
2 April te Porto Rico: Sixto Escobar
tegen Morgan.
Verder zijn er nog geen vaste data
voor de volgende ophefmakende kampen :
Joe Louis te Los Angeles tegen Jack
Roger.
Joe Louis en Tony Galento in een der
vier volgende plaatsen : Philadelfia,
Chicago, Detroit of San Francisco.

'rans Spiessens ons na de aankomst.
—« Proficiat, Fons, dit is knap van
u geweest Dank u, maar 't heeft nogDe West-Vlamingen poseerden gewillig voor onzen fotograaf
De belangstelling bij het vertrek
al gemakkelijk gegaan- en van op hst
einde der 'groote ronde, toen wij r.->nd
Alle twee waren in den hoogsten he7enk uit de groote groep loopen gin- hebben ?
Wat zijn de Soortvrienden van St- werd.
Di Leo challenger van Heinz
— Dan denkt u van een schoon sei- mel over hunne ferme en hopen ^ian
De kleine ronde over Kerkom en gen, ondervond ik dat ik vandaag mijTfuiden toch gelukkige tappen. De
in
dit
jaar
vooral
in
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klassiekers
te
zoen
te
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?
ne
kans
had
en
zelfs
een
groote
kans.
Laszek
gansche week is het een weder ;e- Velm geeft vele renners den genade- k was dan ook op miine hoed en liet
—. Zeker en vast, want nooit tevo- onderscheiden.
weest om er geen hond door te ja- slag, zoodat on deze 10 km. niet min- niemand ver loopen gaan. »
ren
heb
ik
mij
zoo
goed
in
forme
en
TE
KERMT
gen en vandaag, ter gelegenheid hun- der dan 20 slachtoffers vielen, waarHeinz Lazzek, de Europeesche kamDE TEGENSLAGEN
— Waarom moest u dan op den berg zoo gezond gevoeld en de verdere no^rpioen der zwaargewichten, heeft e^n
ner steeds grooter wordende «Ron.ie onder Vissers, Meulenberg, Hardiquast van
sen en uitslagen zullen u zulks beHallembaye
lossen
?
enz.,
die
bang
hadden
meer
te
moeten
Op
Zondag,
19
Maart
te
2
uur
baannieuw challenger, Santa Di Leo, de
van Limburg», krijgen zii, net als
Staeren : vernselling gebroken op koers voor alle renners boven de 18 Italiaanscha
Omdat mijn voetriempje gebro- wijzen.
kampioen die den 12 Fezulks verleden jaar het fpval was. de doen dan hunne huidige krachten toe- cen— was
Zonder dien draai op 100 m. rler 10 km. der aankomst ;
en
ik
verplicht
ben
gews^at
18
jaar.
600D
fr.
prijzen
en
premies.
Inlieten.
bruari j.l. met Neusel te Dortmund
eerste schoone zomerzondag van het
Rayen : bandbreuk einde eerste n,n- en trui, 90 fr en beker; verder 80, 70, onbeslist
iet log te doen. Maar de 50 m. icli- aankomst waren wij dichter gekomen,
Ra-"en
en
Van
Donïnck
die
alle
twee
bokste, werd door de LB.U.
Jaar.
65, 50, 40, 30, 20, 15 , 10, en 5 fr.
de ;
terstel die ik daardoor had opgelo- verklaarde-n 'T Jolyn en Claeys.
als officieel aanspraakmaker aangeHoe kan het dan anders dat de roort- bankbreuk leden, Raven omtrent op pen
De twee Vlaandereers waren tevreden
Van
Doninck
:
bandbreuk
;
heb
ik
spoedigZ
weten
giej
te
dezelfde
plaats
als
verleden
jaar.
Beide boksers zullen elkaar
Itefhehbsrg reeds van in den voormidover hunne prestatie en de forrae.
Ingericht door Alfons Nickmans ca- nomen.
WaLschot : krampen ;
7 Juni a.s. moeten ontmoeten.
Wan de smalle wegeltjes tusschen maken.
dag in dichte drommen St. Tr"idpnfé Welkom broote baan, Kermt.
«Zonder dien draai op 100 in. der
Neuville
:
bandbreuk
;
—
Hebt
u
dan
zonder
riempje
in
waarts togen en d<* errootp staHpnlpi'n Velm en Sint Truiden hadden en-n^le
aankomst zouden wij zeker dichter
Christiaens : gevallon •
gesprint ?
vanaf 10 uur de drukte der grootste renners intu?schen erebruik 'zemaikt den— voethaak
zijn geëindigd » ; dacht u van SpiesKint ; bandbréeuk ;
Zeker, maar ik kende die aan- sens
om
de
nlaat
te
noefc?en
en
voorsnnn";
dasren kende.
komst hier sinds verleden jaar toen ik
te kunnen kloppen ?
Lanssens : gevallen ;
te
nemen.
De7e
waren
:
Delathouwer,
Renners en vol°rers vrep^n nochnog 2 a 3 lengten in den draai v?.r- |
Vanhoutte : bandbreuk ;
Vandaag geloof ik dat er den fïtans d°n SPhemen en snHd~n< j '<=n *o.i- T.anssens H., Declerpq N.. Christ'a>ns, .oren had. Ik dacht : ditmaal moet ik nish van Frans weinig te doen was,
Loopmans : bandbreuk ;
den wind d'e vandaar over .lp hoo^- Claevs, Braeckeveldt, De.foort, Wal - zeker zijn, en deed zulks ook. Ik draai- maar hip zou me toch zeker met go?n
Hendrickx : bandbreuk ;
vlakten vaart en waarvan de renners ="hot oren Vla'm"nck. o1TeruZ 1te Sint - de eerst en won er dan nogal gemak- 2 a 3 lengten geklopt hebben, voegde
Pirmez : vork gebroken ;
Truid i na 12R km. t den d? "» 9 ren- kelijk, zooals u hebt gezien.
veel zullen afz'en.
Jacquet : vork gebroken ;
j Claeys erbij. En zeg het maar aan de
ners
25
ces.
voorsnronT
on
een
..W36De renners v"-pn poed on°-=lromen
— Gelukkig en tevreden ?
| de lezers van « Het Belang » dat r*n
Debacker ; pedaal gebroken en gedaar van de 1*3 in^e^r^rovp^^n
pr de prroen van ac>>t renners fle zün
— Dat moet u niet vragen, Ik heb onbekenden 'T Joleyn zoo goed als vallen ;
v
slechts 24 on het annpl O"t>>rp °ri. en
Tersago : kader geplooid en gevalnu al zoo lang gesukkeld met tegen- eender wie had kunnen winnen, indien
:I
natuurlek dat «Dp p^nrtvripn^-r, > nhvssens, Beirnaert, 'T Jolijn en P
slagen, ziekten, enz. Waarom zou :k ik meer zelfvertrouwen had gehad en len ;
o
duca.
met de hp°ren
T"> vp"nt pn P'"-mv van
Van Hassel : gevallen.
de aankomst beter had gekend. >
De groote proen — nog ?5 renners nu niet eens een goed jaar mogen
het S"ort1-om't='t dpr P, W. ft. «m sterk
—
vol
"t
on
l
mm.
10
s°c.
tn
kou, de eerste foT"aTt»itpri vlot rieden van stanel looien, 7oorl->t iU<«! waar de eerete Tiit all" mar-nt door^een er in de groote srroen eeni^e
kant en klaar was om op het <?es f eHp ven
aar?;plin<T bestaat, moet het d"S riiet
uur te vertrekken.
Het was de h. pur^pmewtpr "^1°- verwonderen dat het achterstel van
II verjroot.
J
Onze duiven zijn nu bij 't ingaan avonds laat, wat van heel veel belang
naers d'<> de 109 yp^wkVe-q <wi 11
p
•
der
maand Maart meestal gepaard, is voor de prijskampen. op groote afOn
de
tobo^an
van
S'nt
Truiden
naar
uur voor dp zevende « ""de van
•velen zelfs liggen met jongens of eie- standen.
Tongeren weten de acht van groep II
Limburg » de haan opstuurde.
m ren. Stilaan naderen de prijskampen
Ook de jonge duiven mogen na enToen w s er rpp^s e»i m ""M var» de leiders te vervoegen, zoodat wi;
• voorafgegaan door de leervluchten.
kele weken uivliegen de oefeningen
volk. Wat zal het dan straks erain nu 17 renners aan de leidir°r krii^'^n
Niet voor lang echter want T.anss?n<
• Over d!t opleeren lazen we vorige meemaken of ze afzonderlijk doen
worden ?
en Christiaens komen voor Borgloon
ZHn het de Snortvripnden
• week in dit blad een uitgebreid artikel naar gelang ze op een afzonderlijk
te vallen en waar L?n=sens met -rep
U en hieruit hebben we genoeg de be- hok zitten. Jonge duiven liggen gaarne
eerste koers van het i"*"- ;
achterstel kan voortdoen, wordt de
dan z'in het Hrndr'x en P.r<>
•langrijkheii en de goede doenwijze de- buiten op 't dak en kunnen er soms
and°re West-Vlamin<r, die tot dan toe
gansche dagen verblijven. Dit is een
<Be de eerste ontsna^^'n""
v
J zer opleering ingezien.
0
Loonmans die de eerst ongelukkige nochtans een geweldigen indruk had
• Doch , alvorens tot deze eigenlijke gewoonte die men bij de jonge duiven
gemaakt, buiten kennis een naburig
van het nieuwe seizoen is.
J leervluchten te geraken moeten onze niet mag aankweeken. We moeten ze
huis binnengedragen.
S duiven tevoren toch nog voor en ge- ' meer op het hok houden door ze er
Hendr'x en BTsnenivn°- d"wpn
Wij hebben reeds herhaaldelijk
Met 15 renners in den hoofd"T-»ep
• durende 't vluchtseizoen aan 'n specia- veel te doen verblijven en ze zullen
pezwrind on los en weten een tie"<°l
gewezen on Os moeilijkheden
5 Ie training onderworpen worden name- hun vluchttijd krijgen tijdens de gekm. hun genomen voor^ron^ v "n 101 wo>-dt de Amtoiorixstede doortrokken
waarmee de Inrichters van de
Hier bemerken wij dat het a"i
• Tjk ds gedwongen vluchten rond de dwongen vluchttijd. Als ze dan op
metpr te blonden. Voor Fprk-;ipRonde van Frankrijk te kampen
prijs gespeeld worden zullen ze ook
stel van groe-o H tot l min. 45 soc
J woning.
Stad moeten de twee rre^elo^Tpn tpphhebben en waardoor zij genood;
weer binnen gaan.
ter on-ni<Miw in de frroen nost va f pn. gegroeid Is, terwijl het getal tot 21
Die
gedwongen
vluchten
z
jn
geen
zaakt werden een verandering
Hoe zal men die vluchtoefeningen
terwifl. d=n eund-T-im^'"-"-?^ p^o-rfs renners verminderde die ijn ; Croon
3 nieuwigheden, maar Z3 zijn sinds eeniaan de deelnemerslijst te brenClautier,
Dignef,
Heirn?.ert.
Van
Pa
met Oahv de pTffpn zijn d'e uit de
• gen tijd meer algemeen geworden, beginnen en uitvoeren ?
gen.
rijs, Deloor A., en Gust, Wierinckx
's Morgens zet men het hok open
wle^n mo^en Ifvsen.;
J sinds 't meer invoege komen van het
Thans is een va-te beslissing
Achter Rumwien r o-n wn den uWP- Gommers Deraes, Gys°linx, Coelaert
• weduwschapspel. Ook voor duiven die en wel zoo vroeg mogelijk. Door 'n
genomen.
Er
zullen
zooals
blijkt
reld^am^ioen Marpol K'n 1t; zirh i' <i° Lenglier, Leenaers G., Staeren, Noteer
En ziehier dan de eerste inrichting slotte de Hollander Saes als overwin•op nest gespeeld worden, kunnen deze geklop, geroep of ander middel jaagt
dit jaar opnieuw ploegen van
sroen la^en fli'Hpn. «PI"* . » ro?T>t Mi. man, Lambrechts. Van Wezemael, Le- voor beginnelingen in de aan de wie- naar trad, door aan de meet de 'astï vluchten met sukses aangewend wor- men al de duiven buiten, ook zij die
acht renners in lijn staan.
broeden. Alleen die heel op 't einde
Hi.1 heeft- 1i-'st l m<n. 8 sec. noor^t grand en Dubuisson.
lersport haar hart verpande streek ste beslissende ruk te geven, en zvjn
• den. Ze hebben een veelzijdig doel.
Uien is in alle geval gebleIn deze groep doen Heirnaert, Cro-in van Kuringen — Kermt — Lummen wiel aldus met % wiel voorsprong op
om te herstellen
en zptn dan r">opdi°- de
J Vele duiven, vooral als ze broeden van den broeitijd z:jn of met kleine
ven bij het pl:'n van 16 Belgen
n
o
Van
Wezemael,
Di^nef,
Staeren,
Da
Van Elzen over de lijn te werpen,
acht°rvol "in r in. pi>>o wel w'i vrp°"pn
— Herk.
1
overlaten weinig of niet het hok, zelf jongen liggen kan men opsluiten in
te latrn starten, die echter hcedat hi1 de eerst°n nooit r"ppr zal te- buisson en Ij€Trand nochtans hun 'oas
Heeren Reekmans en Meykens noe- midden een macht van volk door den
•als ce koppelgenoot de eieren bedekt, bun nesthok in geval van te koud welemaal onafhankelijk tegenover
cm
hun
achterstel
te
verminderen.
ru^T.ien, dasr hij n"pt wind on k^n
men de twee sportieve figuren die de- Kuringer-veldwachter prachtig op or• blijven ze bekommerd waken en der.De eerste oefening laat men slechts
elkaar
zu'len
ttoan.
Net
zooals
Tot Vroenhoven gelukken zij «T ze maal de wagen aan 't rollen brach- de gehouden.
riidt en de aroen er n'et on yinn^t j>Tn
•gunnen zich slechts enkele kleine toer- eenige minuten duren bijvoorbeeld een
de
Franschen
trouwens,
dis
met
vijftal en men houdt de duiven in de
Dhondt die in"°t lo?"en en R«>>o-'f«! nochtans niet in maar iets in te ha ten.
JJtjes rond het dak.
5
ploegen
uitkomen
:
ploeg
A
e.i
DE UITSLAG
vervoegd te hebban. kp°ren TC'nt pn len omdat de 15 leiders er evenmin op
Voe? daarbij de sportieve cafébaas
B Hierdoor verstijft 't spierstelsel en lucht bij middel van een vlag, 'n gevier
regionale
tcarns.
de twee anderen te Beringen op hun- slapen. Misschien dat de ber°rachti.j heer Felix Pulinckx ; Lucien Vanher- 1. SAES (Weert, Holland), de 56 km
°z'jn de duiven mees'al onbekwaam om schreeuw of 'n ander middel dat men
De vooruitgang van de wielerstreek die wij nu gaan doortrekken Ie, vertegenwoordiger der Sigaretten
in 1,45 u.
ne stannpn terug.
m met kans tot goed slagen zoo maar on- heel gemakkelijk vindt.
sport
in
Nederland
is
de
inrichIntus^r^pn is er dp Toen n'et ve^l daar verandering zal aan brengen - St. Michel, en u hebt 'n volledig en 2. Van Elzen, op 15 cm.
Tegen den avond en zoo laat moge• voorbereid 'n vlucht van eenige tienters
ook
niet
ont^ain
en
dit
land
maar zulks zal nog zoo gemakkelij) reeds in 't verleden blijken van orga- 3. Renckens Michel, op 10 meter.
lust Bevoelen om tp o^tsnannpn.
• tallen kilometers af te leggen, 't Kan lijk begint men opnieuw. Zoo stilaan
mag,
eveneens
8
renners
lat?n
niet
faan
daar
den
eersten
berg,
lez
Te Hennen is het e°n primer favori
nisatorisch talent gegeven hebben 4. Verdonck, op l lengte.
• zoowat vergeleken worden met de vermeerdert men den duur om na 'n
starten. Ook Zwits-rlanrl en Luvv- van Vroenhoven, Vlaemvnck, Delit kwartet.
5. Nelissen ; 6. Meus ; 7. Weytjers
die ter oorsake vin
^ training van onze baanrenners, die, al tiental dagen te komen tot een kwarxemburg
hebben
dit
recht
verVanhonHe, d!e houwer en Beirnaert en h"n elemen
l'na: verl'est. —
Spijts het vrij koude weder, hebben 8. Vandermeeren ; 9 Renckens Alt).
• zijn de koersen nog niet daar, toch tier 's morgens en zoolang 's avonds.
1tr
worven.
r tijdens z'in? acMervo in" n'pt. «for- brengt, v/aardoor zij onmiddellijk aai niet minder dan 32 beginnelingen aan 10. Meulendijk (Eindhoven).
's Morgens wordt de vlucht nuchter
J ree 's de baan optrekken om de spleZoodat
in
groote
liinen
de
Het was een mooie koers, vol af
ceert» en dus evenmin op 'bijkomen 't demareeren gaan.
den oproep beantwoord.
• ren los te krijgen. Ook, zooals b'j de uitgevoerd en 's avon's ook dient men
deelnemer
li'st
aan
d-»
Fran-che
Veel voorsprong laten de ander
moet rekenen.
•renners, moet 't overtollige vet, dat 't avondrantsoen pas toe na de vlucht.
Tusschen dit imposant groepje ren- wisseling en waarin groep Van Elz^n
Ronde van 1039 er als volgt zal
Een val ts LeoinM^hivrT doet dp renners van groep I hun echter i:ie ners natuurlijk veel kaf. maar nog tegen groep Saes een schoone ajh
" gedurende de wintermaanden aanzette Steeds moet men met de opkomst van
uitzien.
nemen en bergaf naar Kanne word^r meer koren. Misschien nog meer dan tervolgingsmatch aanibondt, in 't voor
Troen in dri-^ v-r^.hiilenc'a
• verdwijnen. Dat moet ook bij onze 't licht mece de vlucht vervoegen om
Een pToeg met :
zij terug tot de orde geroepen. — Ken men wel zou wenschen, vermits er en- deel van den Hamontenaar geëindigd
sulitsen, tprwiil Dehacker. T
J duiven gebeuren, want 'n vette duif zoo binnen 'n maand te komen op zes
8 BQLGISCÏIE « AZEN »
Saes, Van Elzen, Renckens, Ne'.is
Tacai'et uitgeschakeld worden d n a r h u n tweede berg die naar Visé leidt '/.ie kel (oud) ? juniors den prijzenkoek
• kan moeilijk een prijs winnen, zeker of half zeven en 's Zomers ook zoo
8 ZWITSEKSCHE « AZEN »
rijwiel beschfd'ird is evenals Van'vis- Vlaemvnck opnieuw demareeren, doe" met de beginnelingen komen betwis- sen, Verdonck, Meus lieten den indrul
•n'et wanneer 't met hard weder moet laa mogelijk b.v. acht uur, te verstaan
8 LUXEMBURGSCHE «AZEN»
de forme reeds beet te hebben, en rr.et
sèl, die door dien val voor goed mo:-st ditmaal is Braeckeveldt mede en -ne ten.
dat er nog voldoende tijd blijft aan de
8 NEDERLANDSCHE «AZEN» ï gebeuren.
den
slag
nemen
onze
twee
Vlaan'le
de
oefening
aardig
opgeschoten
te
lossen.
• De duiven moeten licht en hard wor- duiven om te een. Zoo verlengt men
DE KOERS
8
BELGEN
(B
plee-).
reera
100
meter
voorst>ron<r,
die
hebben
Croon.
In het geharrewar
*Cen om de prijskampen aan te vatten stilaan tot <Me kwart uur. Hooger
Om 2 u. 10 stipt stuift onder '-om- zijn.
Verder 4 gewe-jteüjke Fransche
De verhouding tusschen oude juniors.
Vlaemvnek, Reyen, Ohyssens, Somers, tot in Visé weten te behouden.
mando van den h. Bossuyt de veel• en dat doen de gedwongen vluchten, moet men ons dunkens niet gaan en
ploegen.
Voorbehoud
is
gemaakt
Uit
de
groep
hadden
Janssens
L.
en
Brast>enninor en Pirmez de plaat weluniors was echter bedroevend over
kleurige
groep
de
kronkelende
baan
•zonder de duiven mager te maken of volstaat deze duur, want overtraining
voor
Spanje,
wiens
d-eluame
alten te poetsen en deez zes fraan roo Balducq no<r moeten lossen evenals
dreven. In de toekomst moet zulks hè
ïte verzwakken, als ze met verstand is evenzoo schadelijk als onvoldoende
naar
Stevoort
op.
thans
nog
niet
zeker
is.
ge
geweld'? te werk, dit zij 10 km. ver- Walschct welke door krampen
Er wordt van in "t begin duchtig teren.
•geleid worden.
oefening.
nlaagd werd. Kort daarop volgde nog ^edemareerd
der reeds l m?n. 15 sec.
en alles laat voorzien ••••••••••••••••••i ••••»•»••••••••••••••••••«*•••••••"• De gedwongen vluchten moeten
Is Zondags de prijsvlucht lang of
de berg van Hallembaye en niettegen dat het oefenpartijtje
tellen 01 de groen waarin G.
hard zal zijn.
eveneens dienen om onze duiven ge- moeilijk geweest dan mag men de
DIgnef, Staeren en Beirnaert zich h'i- staande de pogingen van Beirnaert
Er vallen immers 3 ronden over :
woon te maken te vliegen bij alle vliegoefening 's Maandags 's morgens
zonder weten te onderscheiden en de Soiessens en Claeys, die de geweldig Stevoort — Alken — Hasselt — Kutijdstippen van den dag, in den vroe- en zelfs deze van Maandagavond laten
achtervolging met kracht doorvoeren sten in de groep zijn, weten Braec ;e ringen — Kermt af te leggen, 'n afgen morgen en tegen den avond.
wegvallen.
om niet te veel achterstel op de zes veldt en Vlaemynck hun voorsprong t stand van circa 55 km. vertegenwoorZe zijn ook nuttig voor het ademAls <?e duiven van hun vlucht binbehouden en waren de volgers een wïi
eerste klenners te krijgen.
halingsstelsel, omdat ze, door 't te veel nenkomen krijgen ze hun rantsoen,
Cam. Muis heeft de eoede form no? nig verstandiger geweest met zie: digend.
48 vertrekkers waren in het lokaal aan vetstoffen weg te nemen, 't ge- Nestduiven worden meer vrijgelaten
zicht van Stevoort gelukken
niet te pakken, daar hij moet lossen niet alleen tusschen de twee eersten e: er Ineen't vijftal
te Felémalle Haute zich komen laten makkelijker werken der ademhalings- overdag en mogen zelf tusschendoor
renners
in,
dank
zij
de
groep
n
te
willen
plaatsen,
wij
'len
en In 't Kamp de pijp aan Marten
inschrijven. Om half twee sliert de organen in de hand werken en alzoo nog uitvliegen, terwijl dit met weduwken dat Braeckeveldt en Vlaemync talrijke bochten, los te rukken. Hot
geeft.
langgerekte groep zich den weg op.
zijn
Bex,
Saes,
Verdonck,
Nelissen
en
den regelmatigen gang van bloedsom- naars niet 't geval is.
veel
kans
zouden
hebben
gehad
var
Aan km. 60 is het Neuville die moet
De groote ronde loopt langs Hannut loop en hart bevorderen.
de
Turk.
Gedurende de zomermaanden en
afstappen om een nieuwsn band te alleen voorop te blijven.
28
vertrekkers
:
Ze worden door Van Elzen achterna
Namen, Andenne, Hoei, Amaye en
Deze vluchten zijn ook van invloed vooral bij heel heet weder en droogte
Van Bitsingen tot Tongeren houóV
leggen. De favoris kennen vandaag
maar als de Hamontenaar ze
Flémalle, waarna 5 ronden van 2 km. op de sp'jsvertering. Iemand die wei- kan men gerust de duiven om ce twee
geen geluk. Intusschen weten de lei- de elf leiders er zulken geweldige: gezet,
DE UITSLAG
't zicht van Kuringen bijna bij de
800 op umloop. Na een snel begin we- ning buiten komt, weinig werkt of be- dagen bijvoorbeeld een vluchtje in de
ders hun voorsnronT tot l min. '?0 s. trein op na, dat de gelosten geen kan in
heeft, zet hij zijn poging niet
en Voue, 't Jean, C'.aessen, Potgens weging neemt zal ook z'jn voedsel vole zon doen uivoeren om ze aan 't
op te voeren en is den eersten groe- meer krijgen om terug te vervoegen lurven
1) COEN de 80 km. in 2 uur 20 en Willot te Fexhe een voorsprong slechter verteren en minder eetlust scherpe zonl'cht te gewennen, want 's
Te Tongeren zelf dat wij voor de door en laat zich vervoegen.
ten slag aan ijang.
minuten ;
TWEEDE R O N D E
van 400 meter nemen. Dit brengt een hebben dan iemand die veel buiten is Zondags, als onze duiven moeten reiAlbert Hendrix die rond Bree band- tweede maal vandag doorkruisen, 'aat
2) Frans Leenen op 10 cm.
Hij doet verstandig en wacht r»p 2
eerste brokkeling in den groep. Te en veel beweg'ng neemt. Zoo ook bij zen, kan 't ook, dat ze de zon uithanbretüc leed, zien wij moedig achter- Mon Delathouwer zich zan zijn goe3) Peters ;
Hannut heeft Steegmans den groep op de duiven. Broedende duiven verteren gen, en dan moeten ze er ook door.
renners die inmiddels eveneens
volgen en volgens wii hem aan den den kan z en met te demareeren en andere
ver uit den achtergrond een ach- 4) Van Driessche ;
sleeptouw. Kemplaire z:ek zijnde geeft soms moeilijk, anderen verzwaren geTen slotte voor duiven die men gegang zien zit de Kalmthoutenaar reads een 30-tal meter voorsprong te nemen van
5) Carème ;
op. In de bergen voor Namen toont durende ceze periode en al die moei- reed maakt voor groot drachten, die
welke de andere echter spoedig kun- tervolgingsmatch tegen het leidende
hl beste konditie.
6)
Terken
;
7)
Gerard
;
8)
Delour;
op touw gezet hebben.
Claessen zijn klimmerskwaliteiten ; 't lijkheden wor;en weg genomen door waarschijnlijk den zelfden dag niet
Op weg naar Asch komt er meer nen terug goedmaken. Van Tongeren groeoje
9) Hanique ; 10) Matanus 11) Geradon Jean breekt zijn stuur en moet achter de geregelde vluchten.
Wie zal het pleit winnen ?
eindigen, moet men de duiven zooals
beweging in de groep der achtervol- tot Oreyqe en verder tot Sint Truid"n
13)
Martial
;
14)
Gezien de zwier en de allure waa^- 12) Vanderschrei
blijven. Voorbij Hoei lost Voué bij de
Welke duiven nu, zoo stelt zich nu we hooger reeds aanhaalden in 't schegers en waar het voor enkelen riet krijgt het uitzicht der koers geen ver- mee
Van Elzen, Renckens en Me us Hubert.
leirers. In den berg van Amy trekt de vraag, moeten aan de gedwongen merduister 's avonds doen vliegen en
nel genoeg gaat, weten Christiaens in andering meer. Wel beproeven Defoort (zoo noemen
de drie achtervolgers) te
Malsbrancke samen met Vanhel'.emont vluchten onderworpen worden ? In 't 's morgens bij de eerste opkomende
«ielschap van Spiessens, Lanssens en en Delathouwer het nog twee- driemaal keer
gaan, laten toe hun 'n hooge kans
en Carrier zoo geweldig aan den groep algemeen, als we hooger vernoemde klaarte, om ze in geval ze moeten verDutouisson de groep in plan te laten schampavie te spelen, doch de anderen op inloopen
te gunnen.
dat alles weer samenkomt.
punten nagaan, en hun weidoenden in- nachten op daken, ze te gewennen
en alleen ot> zoek achter de vluchtelin- laten iet begaan en 't is in den sprint G R O E P VAN
ELZEN VERVOEGT
dat de overwinning moet beslecht
Kort voor het einde gaan Malbran- vloed in acht nemen, mogen alle dui- vroeg te vertrekken en laat vol te hougen te gaan.
Zoo worden inmiddels onze berekecke, Tiquet, Coenen, Boelen en Claes- ven aan deze vluchten onderworpen den. Doch dan is de gedwongen vlucht
Zij doen zulks zoo goed dat hun worden.
zeer moeilijk omdat de duif, b'j donOp de Groote Markt is er minder ningen in waarheid omgezet.
sens aan den haal en worden niet meer worden.
achterstel te Genk nog slechst 40 sec.
De Hamontenaar Van Elzen bizonder
Voor duiven op weduwschap zijn ze kerte, gedurig wil neerkomen en dan
volk dan naar gewoonte, terwijl de
bedraagt en zij de leiders voor r^
vervoegd.
'n haantje vooruit bij dit zwaar
echter onontbeerlijk, daar deze vogels is men verplicht zijn toevlucht tot loseelt nog weten te vervoegen. Van deze inrichting na de aankomst der eersten is
werk. Hij werpt zich in 't zicht van
gewoonlijk gansch den dag opgesloten singen op een paar kilometer van 't
te Pirmez echter weggevallen uit oor- veel te wenschen liet.
DE UITSLAG
Alken
opnieuw
vooruit,
en
gezien
den
zitten om te vermijden, dat ze met hok te nemen.
zake van bandbreuk. Het groote pelovoorsprong
der
leiders
bij
al
dit
zwa.'ir
De gedwongen vluchten alzoo toegeDE UITSLAG
1) ANDRE M/LBRANCKE, de andere duiven in aanmerking komen
ton telt in Limburgs hoofdstad nog
120 km. — 68 vertrekkers.
labeur,
als
sneeuw
voor
de
zon
slon
of herparen en om de weduwnaars past, zonder overdrijv'ng, komen ten
145 km. in 4 uur 8 min. ;
•teeds een minuut achterstel, doch
1. SPIESSENS FRANS, 223 km. in krijgt eerst Van Elzen, en daarna
kalm te houden en ze volledige rust te stelligste onze duiven ten goede.
waar de leiders in 't uitgaan van de
2) Claessens op 3 lengen ;
1) VANDENBOSSCHE
Renckens en Meus aansluiting te AlJ. W.
gunnen, waar ze zich anders heelemaal
hoofdstad voor een gesloten barreel 6 u. 07 min.
3)
Tiquet
;
in
ö
u.
23.
ken aan het gevaarlijk kruispunt.
2. 'T Jolyn, op 2 lengten ;
zouden uitputten met jagen achter an•taan en er 25 sec. van hun voor4)
Coenen
;
2)
Willems
op
l
wiel
;
Er wordt nog 'n paar keeren ge
3. Claeys ;
dere duiven.
«pronj» verliezen weten de achtervol5) Boelen ;
3) Claes ; 4) Kiewit; 5) Verschuemareerd door Verdonck en Saes, ma9r
4. Geets ;
Ook duiven die op verre drachten
gers daarvan en ook wel van de vol6)
Zoet
;
7)
Michiels
L.
;
8)
Van
ren
C.
;
6)
Sartori
op
l
m.
55
;
7)
Van Elzen waakt en spurt dadelijk bij.
V E R D I EN
5. Beirnaert ;
gespeel 3 worden moeten aan het stelgende autos gebruik te maken, om de
hellemont
;
9)
Jacobs
;
10)
Janssens;
Vanhoutte
;
8)
G'lles
;
9)
Matle
op
2
Het gaat nu in hoog tempo naar de
6. ex-aequo : Vlaemynck, Delathousel onderworpen worden om ze te ver- met huiswerk 20 tot 35 fr. per dag met
ontsnapten tot de orde te roenen en
11)
Janssens
L.
;
12)
A.
Michiels
;
m.
;
10)
Degheld
;
11)
Van
Hamme;
aankomst.
krijgen wij einde der eerste ronde van wer, Defoort ;
Willot ; 14) Trekels ; 15) Potgens harden tegen den langen duur der breimachien RAP1DE. Werk verzeDe spurt wordt van ver ingezet 12) Brichard ; 13) Caupin ; 14) Van- 13)
9. Declercq Noêl;
113 km. opnieuw een 80-tal renners
16) Janssens. J. ; 17) Manette ; 18) vluchten en 't uithoudingsvermogen te kerd met kontrakt, proef en aani-eren
dermeersch
;
15)
Gossiau
;
16)
Ter
door
Saes
en
Van
Elzen,
de
twee
heer10. Van Peer ;
op kop.
Geuten ; 19) Denis ; 20) Van Duyck. sterken en ze tevens te gewennen van kosteloos. Voor Inlichtingen ; Rapide,
rnonat ; 17) Hupenne.
schers l"
in deza koers.
£>rclCCKcVClUl,, CLliCil
W1C1 111
V V l C l ^ i *TI~11G10
-i".
11. Braeckeveldt,
allen wiel
in wiel;
8011,
De eerste ronde, in 3 uren Juist, is JLX.
's morgens heel vroeg te vliegen en 's Astridlaan, 2& Gent.
12.
Clautier,
op
4
min.
15
sec.
:
l
Het
wordt
'n
fel
duel,
waaruit
tsn
•en bewijs bo« hard dat er eereden
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