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De Ronde van Limburg
was eentoniger maar ook
zwaarder dan gewoonlijk
TWEE RODE DUIVELSPLOEGEN
SAMENGESTELD

Het Meesterschap van de
grote Ploegen tekent zich verder at an VAN S T E E N

VERSCHEIDENE
LIMBURGSE
RENNERS
REEDS VROEG I N FORME !

Een seizoen, een maandenlang
wielerseizoen, is begonnen. Nog is
er geen tikje Lentegroen aan de
bomen, maar de Herfstbladeren
zullen reeds gevallen zijn, eer de
wegrenners de fiets weer voor een
tijdje aan de haak zullen hangen.
Een lang, lang seizoen...
Hoeft het dan te verwonderen,
dat men in de eerste koers nog
niet die roekeloze aanvallen ziet,
die nodig zijn om een « grote »
wedstrijd te maken ? Hoeft het
Gisteravond werd de samenstel- geheel niet slecht uitziet en ze- te verwonderen dat half gerodeerHet ia vrij normaal dat Taxan-|
ling bekendgemaakt van de Rode ( ker in staat is, tegen het Groot- de renners samenhokken in een
dria Kwaadmechelen Zondag op
Duivelsploegen die aanstaande j Hertogdom een overwinning af te groep, die over meer dan honderd
het terrein van Racing Bussel
kilometer met harde tegenwind te
Zondag, respectievelijk te Brus. : dwingen.
uitgeschakeld werd voor de Beker
kampen heeft ? Hoeft het te versel
tegen
het
r
ationaal
elftal
van
l
.ploeg
is
Limburg
deze B
van België. De twee andere vertePortugal en te Luxemburg tegen vertegenwoordigd door één man • wonderen, dat deelnemers thuisgenwoordigers uit Provinciale,
de ploeg van het Groot-Hertog-\ de Neerpeltenaar Jos Oversteyns. blijven, als het een uur vóór de
die het tot de 16de finales gedom zullen in het veld komen, jDe sympathieke sportmonitor koers nog slagregent ?
bracht hadden, waren trouwens al
Waar in de streek van Tonge- \ verdient die selectie ongetwij- De Ronde van Limburg is de
niet gelukkiger : Ham F.C., de
ren algemeen verwacht werd, dat feld : hij is voor het ogenblik openingskoers van het seizoen geploeg van ex-internationaal Gilde Patria-midvoor Jef Vliers, na ongetwijfeld een der beste stop- worden, maar eergisteren betaallaux, werd met 5—1 geklopt door
zijn puike prestatie van vorige pers van het land. Zijn regelma. de zij tol aan de natuurelementen In de omgeving van Lommei : de Nederlander .Tan Nolten kijkt
Union, terwijl Tielt F.C. op eigen
om naar zijn vluchtersgezellen Giel Hendrikx en Pol Briesen.
Zondag in het militair elftal, een f tige prestaties in de ploeg van en zij schoot er haar faam van
veld de knie moest buigen voor
plaats zou krijgen in de voor- Union St. Gillis en de uitstekende vluchtkoers bij in.
het minder goed geklasseerde
Feitelijk zou men bij deze twee- men naar voor : eerst Marcel
DRIE FASEN
lijn van de Belgische A-ploeg, partij die hij vertolkte tegen het
Willebroek.
hebben de heren van de Techni- Zwaluwenelftal illustreren dit Wellicht zal zij gedoodverfd de koersfase ook nog het stuk Hendrikx, Frars Gielen, Vander
De 16de finales hebben dan ook
worden als eentonig — en dat was Hasselt—Borgloon kunnen aan- Eist en Marien, daarna Impanis,
sche- en Keuzecommissie van de voldoende.
helemaal geen verrassingen geze,
tenminste gedurende bijna 175 sluiten. De ontsnapping van de Schapken, De Valck, Van RoosB.V.B.
het
hekken
nog
maar
eens
bracht : ze eindigden allemaal in
Libertas-tandem Van Stayen-Ma- broeck, Zagers, Loyaerts en Ward
van
de 215 Km.
aan
de
oude
stijl
gelaten.
het voordeel van de best geklas.
riën leek immers ook geen ogen- Peeters.
Gedurende
de
eerste
zeventig
Aan de ploeg die in November
Beerde elftallen. Alleen waar ploeblik ernstig. Twee mannen, die Het was nier dat de winnaar
kilometer
—
van
St.
Truiden
tot
tegen Zwitserland speelde werd
gen van dezelfde reeks tegenHamont — werd er, met wind meer wilden doen aan ze konden Ward Peeters zien voor de eerste
weinig veranderd. Poliet Vanden,
over mekaar stonden gaf niet het
mee, gevlogen, maar niet ge- en die, omdat zij geen versterking kcer toonde. Het was hier ook
bosch, die als debutant in deze
klasseversohil de doorslag, maar
koerst'.
Jan Nolten, Pol Briesen, kregen, falen moesten. De op dat dat de wind( ^e men de grot;
match een vati de besten was,
werd de uitslag bepaald door de
Giel
Hendrikx,
Theo Paas en Jan ogenblik nog zeer sterke groep,; winnaar van de koers zou kunnen
behield natuurlijk zijn plaats als
omstandigheden, zoals dat in een
i noemen, zijn laatste slag won.
Lambrigs
en
naderhand
ook Hen- verloor hen nooit uit het oog-.
inside. Thans krijgt hij zijn
gewone competitiewedstrijd
het
De derde fase van de Ronde Van het peloton bleef nog slechts
ri Smets liepen weliswaar uit de
ploegmaat Van Steen naast zich,
geval is.
slissende en feitelijk de zeer wein;g over. De vijf vluch[door de wind voortgejaagde groep
die reeds enkele keren voor de
Haken we de balans na deze
ters werden achterhaald door de
weg, maar men maakte zich geen enige, die de moeite loonde.
Rode Duivelsploeg geselectio16e bekerfinales dan zien we dat
Lode
Anthonis
lokte
ze
uit,
elf
achtervolgers en zo kon de
begoochelingen
over
het
lot
dat
neerd
werd,
zor.der
evenwel
ooit
volgende ploegen zich kwalifieerhen wachtte. Hun voorsprong ging toen hij te Borgloon, bij het spur- Ronde van Limburg dan toch
volledig te kunnen overtuigen.
den voor de achtste finales :
nauwelijks boven de halve minuut ten voor een premie, lichtjes voor- weer haar traditioneel slot krijMet Mermans als midvoor, krijgt
EERSTE NATIONALE : Club
en zelfs indien Paas en Lambrigs op geraakte. Hij kreeg zijn dorps-' gen : pen eindspurt.
men tegen Portugal dus een volLuik, Berchem Sport, Daring, Ravan bandbreuk gespaard waren genoot Jan Storms achter zich j
ledige Anderlechtse rechterwing.
cing Mechelen, Standard en
gebleven, zou de ontsnapping on- aan en ook Karel Van Dorrnael, i
Rik Coppens wordt eens temeer
Union.
getwijfeld
niet veel verder gedra- Karel Van Geel en Pol Briesen..
MARCEL HENDRDXX IN
op
de
vleugel
geplaatst,
ditmaal
TWEEDE NATIONALE : Kortgen
hebben
dan nu het geval was. Zoals Lode Anthonis naderhand|
PARIJS — AZURE N KUST
links
;
naast
hem
komt
Pol
Anoul.
rijk Sport, Ukkel Sport, Racing
Men had trouwens de indruk, dat zei, had die poging kunnen luk- • EN MILAAN — SAN REMO
Brussel en Club Brugge.
Voor de rest hield men het bij
Giel Hendrikx slechts meeliep om ken, indien Karel Van Geel en Pol
DERDE NATIONALE : Ham.
de halflijn Van der Auwera —
Men weet, dat Marcel Henzich aan zijn Lommelse suppor-1 Briesen even sterk waren geweest
xae, Seraing en Willebroek.
Carr* — Mees en werd Henri Diters te tonen en in de stieek een als Karel Van Dormael — de bes- drikx en Jaak Schoubben aanBEVORDERING : Leopold Basj ricx, ondanks het feit dat hij de
te uit dat kopgroepje van vijf — geduid waren om Parijs . Apaar premies weg te kapen.
tenaken.
l laatste weken bij Union regelmaJan Storms en Lode Anthonis] zurenkust te betwisten, de eerDat
was
dan
de
eerste
fase
van
• Hierbij komen nog twee ploetig inside speelde, als rechterback
de
Ronde
van
Limburg
:
vliegen
zelf.
Maar Pol Briesen, die reeds ste voor rekening van «Gita.
gen, die pas Zondag na afloop
behouden, naast Fonske Van
bij
de
eerste ontsnapping betrok- ne», de tweede voor die van
tot
Hamont.
Wat
daarna
volgde
JOS
OVERSTEVNS
van de wedstrijden C.S. Verviers
Brandt van Lïerse. Dat men ook
ken
was
geweest, was over zijn «Peugeot».
was
:
zwoegen,
tegen
wind
in,
tot
— A. S. Herstal en Cercle Tonge. STANDARD LUIK — ST. TRUIDEN V. V. — Borgerhoff heeft opnieuw op Pol Gernaye beroep Onderlijnen wij nog even, dat Hasselt, over een afstand van beste krachten
Gitane zag echter van deelheen en ook voor
rec — Schaarbeek zullen gekend geschoten, doch de Luikse doelman Nlcolay haalt een spectaculaire
WaS alleszlns tft ver
-jtwee Limburgers (Lemoine van meer dan 75 km. Dit was dan het Karel Van Geel begonnen de kilo- name aan de Franse openingsüijn.
wachten.
sprong uit en puncht de bal over de lat.
klassieker af en een paar da.
St. Truiden en Gijbels van Club meest saaie gedeelte uit de koers, meters zeer zwaar te wegen.
HARDNEKKIGE STRIJD
De twee doelpunten die hij Beringen!) aangeduid werden om omdat er niets gebeurde dat het De ontsnapping zorgde ervoor, gen geleden kwam het bericht,
. Men ziet dadelijk dat de best na tien minuten met 2—O leidde, niek toch het meesterschap van scoorde en de onder alle opzichte treden in het juniors-voor- noteren waard was, behoudens dat het tempo van de kopgroep dat de Tongenaar J. Schoub.
geklasseerde ploegen heelwat be- had inderdaad Brugge in de vol- hun tegenstrevers aanvaarden. ten uitstekende prestaties van op
en toen beci, wegens ziekte, niet zou
spel
van België-Portugal en dat misschien een paar niet ernstig onmiddellijk steeg
lang hechten aan deze bekercomtachtig minuten niet meer
HET MEESTERSCHAP
Jef Vliers, hebben blijkbaar wei- de Patria stopper Raskin en Leen- bedoelde uitlopertjes van enkele bleek, dat in het peloton veel ver- kunnen starten. Schoubben
petitte, vermits ze het talrijkst dan wee doelpunten toegegeven.
DER GROTEN
nig indruk gemaakt op de heren ders van F.C. Beringen opgeroe- renners, die hoogstens tweehon- moeide renners zaten. De besten vatte vorige week een kou en
vertegenwoordigd zijn om de Tijdens de verlengingen stortte
Zo tekende zich in deze löde van de keuzecommissie die de
zorgden voor de repliek en kwa- moest zelfs te bed blijven.
worden voor de Heizel-trai- derd meter vooropgeraakten.
•/ohtste finales ta betwisten. Dat de Nijlense ploeg van vermoeld- finales het meesterschap der match tegen <Je Kentishbeker bij- pen
Voor Marcel Hendrikx is de
ning
in
het
vooruitzicht
der
sate heel geed uit te leggen. Kijk leid in elkaar met het gevolg grote ploegen verder af. In de woonden, wart
de Tongenaar menstelling van het Belgisch elf-,
zaak uiteindelijk toch in orda
een ploeg als Club Luik, die toch dat Brugge drie doelpunten scoor- achtstt» finales zullen de Eerste kreeg niet eens een plaats in de tal, dat zal deelnemen aan het in-1
gekomen. Hij zal, als vervanniet te veel kansen meer heeft de en per slot van rekening nog (vlassers door zes ploegen ver- ' B-ploeg, die tegen
Luxemburg
ger van Schoubben, Parijs om kampioen van België te wor- ien confortabele zege kan voor. tegenwoordigd zijn en de Twee- ] speelt. Ook voor de samenstel- temationaal jcugerentornooi 1954.
Azuienkust betwisten voor reA.
den, wil het niet zonder een titel eggen.
de Kiassers door vier. Dit maakt ling van dit elftal heeft het selec.
kening van «Peugeot». Daarna
•tellen; daarom wordt er ijverig De andere wedstrijden hadden samen tien ploegen op de zes- tiecomité hoofdzakelijk aan het
zal hij doorreizen naar Italië
gespeeld om in de finale voor de een tamelijk normaal verloop. r>e tten ! Men ziet zo dat de com- «never change...j. gehouden. Het
jen ook deelnemen aan Milaao
Beker te geraken. Als Cupholder )loegen uit lagere afdelingen, petitie al een verrassende wen- team dat naar Luxemburg wordt
TWEE ELFTALLEN
- San Remo.
en kampioen van België kan men raxandria, Ham en Tielt, boden ding moeit nemen om ui de fina. afgevaardigd, lijkt inderdaad verRODE DUIVELS
Hendrikx, die een tijdje genog over de grenzen in buiten- 'link weerstand in het eerste ge- Ie andere ploegen te zi<[i dan bluffend veel op de ploeg, die op
Ziehier de samenstelling van
Jeden een aanbod kreeg om
landse tornooien geraken, terwijl deelte van de match, maar moes- die in 's land» hoogste afdeling Vette Dinsdag te Gent zo afgete- de Belgische A - ploeg voor de
deel te nemer, aan de Ronde
men zonder deze referenties ten per slot van rekening door] uitkomen.
j kend won tegen de Zwaluwen. match van aanstaande Zondag
Van Marokko, zal hiervan af«lechts per toeval in aanmerking ;ebrek aan ondervinding en tech-!
H, B. Toegegeven, dat dit ploeg er als tegen Portugal :
J tien. Hij is van oordeel, dat
Komt.
Gernaey Leopold (A S Oos!üj in die periode werkgelegen• , Voor sommige ploegen was dit
tende); Dh-icx Henri (Union
iïeid genoeg heeft in België.
een aanleiding om hard te speSt Gillis); Van Brandt Alfons
Dat zijn forme reeds goed is,
len. Dit was het geval te St. Ni(Lierse S K); Vander Auwera
bewijst wel zijn vierde plaats
klaas, waar Ukkel Sport er met
Jean (R C Mechelen); Carré
in de Roede van Limburg,
de grove borstel doorging. St.
Louis (F C Luik); Mees Vicwaarin hij een der meest be,
• Niklaas liet zich verleiden om
tor (Antwerp F C); Van Steen
Srijvigste renners was.
hetzelfde te doen en van dat ogenJean (S C Anderlecht); Vanblik zat het spel op de wagen. Er
denbosch Hippoliet (S C Anwerden twee penalties toegekend,
Maar. met de nakomers meegederlecht); Mermans Joseph (S
één voor St. Niklaas en één voor
Tussen Hasselt en Hoepertingen reden Jos Van Stayen en Jos rekend, bereikten nauwelijks de
C Anderlecht); Anoul Leopold
Ukkel, en deze strafschoppen beMarien onder hun beidjes aan de leiding.
helft van het aantal renners, dat
(F C Luik); Coppens Henri
slisten over het resultaat : Van
vorig jaar in een massa-spurt uit(Beerschot).
Steelant miste die voor St. Nikwam, de eindmeet. Van de tachReserven : Meert Henri (S
klaas door hard op de paal te
tig vertrekkers reden er 28 de
C Anderlecht); Dries Marcel
•chieten, terwijl Utekel de kans
koers uit. Als wij ons niet vergisThor Waterschei heeft au al leiding te komen in Derde Na- Esperanza. Wezel Sport liet de (Berchem Sport); Van Kerkaiet liet voorbijgaan.
sen, zorgden vorig jaar een vijfzes punten voorsprong !
| tionale B, maar cm het zover te kans echter voorbijgaan of beter hoven Robert (Daring C B);
| Ook op het terrein van Stan. We kunnen er bijgevolg zeker brengen had het moeten winnen gezegd
tigtal voor een ... massa-spurt !
Do Corte Marcel (RSC Ander:
Exceltior
Hasselt
ont| dard ging het er veel te hard van zijn volgend jaar weer een tegen het laatstgeklasseeerde F.C. nam de Kempische ploeg deze ïecht).
LIMBURGERS
» * »
toe ! Op het einde van de partij Limburgs elftal in 's lands hoog- Herve. Deze kans heeft Herstal kans. Wezel staat er nu cog lang
Twee Limburgers in 't Voorspel
Juniors opgeroepen
VROEG IN FOKME
moest de St. Truidenaar Van Oir- ste voetbalafdeling
Het Belgisch B - elftal voor
te hebben. laten voorbijgaan, want het was
Was de Ronde van Limburg dus
slecht voor, vermits de achbeek naar de kleedkamers gedra- Thor hoeft inderdaad tijdens <3e slechts met veel moeite dat de niet
over het grootste gedeelte eentoterstand op Neerpelt maar twee de match tegen het Groot—
van België - Portugal
voor de Heizeltraining
gen worden. Is de kwetsuur van laatste zes wedstrijden maar zes Wapenmakers er in gelukten de punten bedraagt, maar het had Hertogdom Luxemburg werd
nig, dan kwam dit ongetwijfeld
de sympathieke
St. Truidense punten meer te behalen om de ] staartploeg in bedwang te hou- zoveel beter kunnen zijn. Om wer- als volgt samengesteld :
In het vooruitzicht van de Bel- voor een groot gedeelte omdat zij
Als
voorspel
van
België
Portuback erg dan blijft het voor de titel definitief op zak te steken, den.
Geerts Karel (Beerschot A gal, zullen twee selectieploegen gische deelname aan het interna- zo moeilijk was. Het was de
kelijk kans ts hebben op de titel
Canaris waarschijnlijk niet met De achtervolgers zouden in dat i Herstal is nu toch aan de lei- zal
Wezel Sport trouwens in de C); De Vries Gaston (Lierse S van juniors, aanstaande Zondag te tionaal tornooi der jongeren, wer- stormwind, die dat deed.
de uitschakeling voor de Beker- geval trouwens alle wedstrijden ding gekomen, maar de voor- toekomst minder aan showvoet- K ) ; Vanderliiidcn Jozef (Ant- 13 uur in het Heizelstadion een den volgende juniors opgeroepen
Als openingskoers van het seifinale, maar dan komen wellicht moeten winnen om op gelijke sprong bedraagt in plaats van bal mteten doen. Alleen direct werp F C); Huysmans Const. wedslrijd betv/isten.
om deel te nemin aan de training, zoen had de Ronde van Limburg
ook de kansen om samen met loogte te eindigen, wat practisch | twee punten maar één. Ddt kan spel kan vruchten afwerpen en (Beerschot A C); Oversteyns
Voor de i blauwe ploeg » werden die vandaag, 9 Maart zal plaats- alleszins haar nut. Zij leerde een
Waterschei naar Eerste te promo- uitgesloten is, gezien Racing, Uk- de nieuwe leiders duur te staan het is maar goed dat Excelsior Joseph (Union Sint Gillis); twee Limburgers aangeduid : Mar- hebben in hot Heizelstadion te twintigtal renners kennen, die —
veren in het gedrang.
Maertens Robert (Antwerp F cel Lemoine van Sint-Truiden en Brussel :
kei en St. Truiden nog esn vrij komen, vermits ze met hun hui- dit op tijd begrepen heeft.
van de groep van tachtig vertrekFelix Gijbels van F.C. Beringen.
We hopen, dat S.T.V.V., dat moeilijk programma af te wer.! dige conditie niet bestand lijken
Andries Eric (E.G. Gistel) — kers — het best gerodeerd zijn en
Verder zijn er geen merkwaar- C); Van Gils Jean (Lierse S
Ziehier
de
samenstelling
der
te Luik al minder kreeg dan het ken hebben.
Andrieux Julien (Sand. Luik) — die bij de favorieten voor de volom de commandopost tegen de dige resultaten. Helzold bereikte K ) ; Houf Denis (Standard C beide elftallen :
verdiende, van dit onheil moge
Beumier Christ. (Un. Jemappes) gende koersen moeten gerekend
Thor won de wedstrijd tegen talrijke aanvallen te verdedigen. met het opstellen van jongeren L); Van Hoywegaen L,uc (R.
— De Becker Roger (Eisene S.C.) worden.
gespaard blijven.
Verviers slechts met l—O, maari In deze reeks speelde Cercle in de voorlijn juist het tegen- Daring C B); Corbeel Albert
BLAUWE PLOEG : Van der
Gillot André (Ukkel Sp.) — Ha
SLECHTS EXTRA-TIMES
men moet niet denken dat deze Tongeren tegen C.S. Schaarbeek, overgestelde : er werd geen doel- (F C Mechelen); Wouters Le- Meirsch Pierre ((Eendr. Aalst) ; —
Het was verheugend vast te
Pierre (S.C. Anderlecht) — HaTE BKUGGE
ICollin (Antwerp) en Pierre Ha- non
nipte overwinning te wij tec is dat tijdens de vorige wedstrijden punt méér aangetekend en de on (Antwerp F C).
stellen, dat verscheidene Limburnouille
Pierre
(S.C.
Anderlecht)
—
Te Mechelen, waar Club Luik aan een inzinking van de mijn.' achtereenvolgens Seraing, Ver- verdediging kreeg het zwaarste
ResoH-ven : Ausloos (White nouille (Sp. Anderlecht); LEMOI. Huysmans Corn. (F.C. Meohelen)gers reeds zo goed in forme zijn.
te gast was, zag het er naar uit ploeg. C.S. Verviers, beducht voor viers en Herstal klopte. Aan de passief van het ganse seizoen. Star); Thellin Henri (Stan- NE MARCEL (St. Tmidense V. — Janssens Jean Pierre (Un. Sint- Marcel Hendrikx, Frans Gielen,
dat de wedstrijd zou moeten ver- het degradatiegevaar, speelt over- rust hadden beide ploegen drie Maar experimenten werpen zelden dard C L); Van Biesen Gaston j V.), Storme Roland (F.C. Roese.Gillis) — LEENDERS ANTOINE Karel Van Dormael en Pol Schaeen Janssens Jozef (Antwerp (Beringen F.C.) — Odeurs Edward
lengd worden : acht minuten voor al uitsluitend met het doel de ( doelpunten gescoord, net zoals in dadelijk vruchten af !
(Union St Gillis); Orlans Ri- 'lare)
F.C.); Verlinden Henri (Boom F. (Beerschot) -- RASKIN GUILL. ken eindigden tussen de eerste
het einde, op het ogenblik dat helft van de inzet te behouden, i de wedstrijd te Eisden, waar
cliard (La Gantoise).
C.). Bauweleers Roger (R. Me- (Patria Tongeren) — Schellens tien. Jammer dat Frans Leenen —Eendracht
Houthalen
verkeek
de stand 2—2 was, miste Corbeel want ieder puntje heeft een goud- i Patro in extremis de winning- de kans om zijn achterstand op
chelen),
GIJBELS
FELIX (Berm- Prans (Berc g em gp.) - Van Bei. die, naar hij zelf bekende, naar 't
,vt*w 13 /~t \
TS7;11*,.~.,. / T ;,* — ,..- O T^ \
Inderdaad een strafschop en met- waarde. Dat was ook Zondag te goal nette. Zondag was het Cer- de leidende elftallen te verkleinen.
einde vermoeid geraakte — niet
gen
F.C.), Willems
(Lierse S.K.) legem Remi (AVS Oostende)
Sportavond te Tongeren
een de kans om de beslissing af Waterschei het geval, zodat de, cle, dat in het tweede time de Een nederlaag op het terrein van
en Van Cauwelaert Roger (Union Van den Borre Romain (KVS Ou. met de hoofdgroep toekwam : hij
te dwingen. Vijf minuten later voorlijn van Thor weinig bewe- winning-goal aantekende, zodat A C Vaux is trouwens heel norSt. Gillis).
denaarde) — Van der Eist Gaston zou in de eindspurt tegen Ward
In de stedelijke feestzaal te Tonkwam er een ontsnapping van de gingsvrijheid kreeg. Maar het ' giant-killer Schaarbeek met een! maal wat clet wec,nc;emt dat
Reserven : Andrieux Julien (R. (Eendracht Aalst) — Marcel Van Peeters zeker zijn kans gehad
Snelle Massart, die de bal voor moet al erg zijn indien de Wa. ' nederlaag naar huis kon trekken, l Eendracht ze had kunnen voor- geren wordt Donderdag 11 Maart, Stand Luik), De Vogelaere Char. de Voorde (Daring Brussel) — Van hebben.
de voeten van Dechamps legde terschel-voorspelers geen gaatje! ^ Volgende weekjantmoeten beidej komen mdien de achterhoede van te 20 uur, een grote snortavond m- , les (S.C Anderlecht) Hincourt Parijs Willy (La Gantoise) — Van
renner, die tot kort vóór
door de Tongerse Wieier- Martin (F.C. Luik) en Van Vae- j Strijthem Noel (La Gantoise) — hetEen
en deze liet de kans niet onbe- vmaen, zelfs al wordt er een ploegen elkaar nogmaals, maar bij de aanvang beter georgani- gericht
einde ook goed meeging, was
en
Supportersclub.
renberghe
Cam.
(Eendr.
Aalst).
Van
Win
Joz.
(F.C.
Mechelen)
—
nut. Zo kreeg het publiek geen muur opgetrokken voor de goal... ditmaal voor de Beker van Bel- seerd was geweest.
RODE PLOEG : Baeten Maurice Verhofstadt Frangois (Eendracht Jean-Pierre Cox, door pech geDe beste renners, voetballers en
fcxtra-times en verloor Club MeHet ziet er trouwens naar uit gië.
Wijzen we er tenslotte op dat athleten van de streek zullen op (Lierse S.K.); Brackrnans Raym. Aalst) — Verhulst Gilbert (A. S. remd te Alken.
ubelen een wedstrijd, die het dat deze taktiek van verdedigen i
Martin Vangeneugden, die reeds
XEEIiPELT GEKLOPT
Fléron de uitgestelde wedstrijd het podium komen. Daarenboven (White Star A.C.) en Huybrechts Oostende) — Versv/ijfer Guido (F
ttormaal had kunnen en moeten C.S. Verviers noodlottig zal wor. l
TE BRESSOUX
tegen Mol niet kon ten nutte ma- wordt de film afgerold der Ron- i Louis (Antwerp) ; Lippens Martin C. Germinal Ekerpn) — Wyckmans vóór Hamont achterbleef, en enwinnen, gezien de talrijke kan- den, want te Waterschei werd| In Bevordering B heeft Espe. ken. Maar de wijze, waarop de de van Limburg voor liefhebbers. ' (S.C. Anderlecht), Vets Marcel (K. Antoine (S.C. Anderlecht).
kele andere Limburgers, missen
ten om een doelpunt aan te te- het reeds de elfde nederlaag van i ranza Neerpelt de leidersplaats Waalse ploeg haar kansen verde- waarin de Tongerse renner Ray- Berchem Sp.) en Van Herpe (La
blijkbaar nog oefening.
kenen, die er waren.
Van oefening gesproken : Rik
het seizoen met één doelpunt ver-1 kunnen behouden niettegenstaan. digt, voorspelt weinig goed voor mond Vrancken een opvallende rol Gantoise); Lothe (RAEC Bergen), l
Slechts te Brugge werden er schil.
Ceunsn en Louis Gijbels waren
! de de nederlaag te Bressoux. De- Bressoux, dat Zondag tegen Flé- vertolkte tijdens de rit die te Borg- Herreman Em. (Vig. Hamme), Ar. |
Portugese
notte Georges (C.S. Verviers), Jo•xtra-times gespeeld. Nijlen, dat HERSTAL LEEDEa, MAAR... |ze laatste ploeg heeft echter een ron speelt.
ook te St Truiden, doch zij verzef Torfs (Lyra) en Bonne Jean
Voetbalsupporters !
trokken niet, tenminste niet op de
A.S. Herstal had kans om met j wedstrijd minder gespeeld, die
(Lyra).
twee punten voorsprong aan de ( waarschijnlijk Zondag zal doorOnlangs is ln-t klt4ne stadje fiets. Zij volgden de koers in een
Reserven : liebruyne René (V.G. Eiitrocamento (Portugal) op- auto. Het slechte weer had hen
gaan. We zullen dus een week
Oostende); Boeykens Willy (Eend. geschrikt door 'n ware «corri. blijkbaar afgeschrikt, zoals de remoeten wachten eer we weten of
Aalst) ; Claea Jean (Rac. Tienen),
da» in de straten. Met luid ge- gen er ook Jean Brankart van
de nederlaag te Bressoux Espe-|
Gosscries (Racing Brussel).
tier werden de scheidsrechter weerhield, te starten. Maar nu
ranza de leidersplaats zal kosten
en de twee linesmen per wagen wilde het lukken, dat er gedurenof niet.
achtervolgd door de supporters de gans de wedstrijd omzeggens
Zelfs zo Neerpeit Zondag ont- j
troond wordt wil dit niet zeggen,
van de plaatselijke ploeg, die geen druppeltje regen viel !
Nieuw Europees Zwemrecord
Rik Ceunen en Louis Gijbels
dat de Limburgse ploeg uitge-!: l
geen vrede konden nemen met
Een Russische ploeg heeft gisschakeld is voor de titel, want *
de scheidsrechterlijke beslis, gaven nog een anciere reden op
voor hun niet-vertrekken
: gebrek
teravond te Stokholm een nieuw i singen.
Bressoux liet geen grote indruk.
1
Uuropees zwemrecord over 4 x 100
Het was inderdaad dankzij een
De poliüe hield de eerste aan oefening . Vóór de afrit te St.
m. (vrije Zivemwijze) gevestigd, t wagen staande weg-ens het rij- Truiden zei Ceunen nog :
hoop meeval dat in zeven minuten
- « Giel Hendrikx, onze oefenia de tijd van 3' 49" 3/10.
de twee doelpunten aangetekend
don aan overdreven snelheid.
Het vorig Europees record (3' In de wagen zaten do drie ach- maat, is trouwens ook nog niet
werden, die de overwinning ver.
! 50'" 4/10) \verd eveneens door , tervolgden te beven van do gerodeerd. Ik denk, dat hij niet
zekerden. Neerpelt, dat langer en
een Russische ploeg gevestigd, op angst. AJs even later met luid veel verder zal meegaan dan tot
meer uitgesproken
domineerde,
. had dit geluk niet, maar het moet
; 26 Januari te Moskou.
galnw-rs vaa resunea de auto Trommel »,»,
Maar Giel Hendrikx deed er na
i gezegd dat de verdediging van de
met de op wraak beluste «K.JJ..
j1 Tijgers weer solied en betrouwporters stopte, was alle geza^ Lommei nog een heel stukje bij.
baar was zoals gewoonlijk.
|
van de openbare macht nodig Hij liet trouwens een zeer goede
Voor Wezel Sport was de kans
om de inzittenden in bedwang indruk en herhaaldelijk zagen wij
Griekenland versloeg Israël
j nooit schoner om zich actief in
te houden, terwijl de ongeluk- hem op kop van de groep, tot op
In een ziftingsmatch voor d« kige sclwMsrechteT met zfjn 2 het ogenblik fot wij hem, tijdens
het titeldebat te mengen, ver-'
Wereldbeker, werd Israël gUte- j gezellen opgelucht kon verder het beslissend offensief, uit het
BRESSOUX — NEEKPELT — De 34-jarige Waalse keeper l mits het met een overwinning te.
oog verloren,
Debatty, door Gaspard tegen de Neerpeltse midvoor ftohy gen Excelsior Hasselt op gelijke WATERSCHEI — VERVIERS — Schljns grijpt klassiek In vóór ren te Tel Aviv met 2—O ge.
rijden.
door flriftkmlajui. /
r. A.
s hoogte bad kunnen komen met Giovanni
beJ%pf«teUeod toekijkt
beschermd,, vangt rustig het leder op.
x
terwijl

in de Bekercompetitie

Ploegen uit Eerste Provinciaal en Bevordering, behalve
Bastenaken, geraakten niet verder dan de 16de Finales

Rechtsbuiten tegen Portugal
Jos Oversteyns in de B-Ploeg,
doch aan Jef Vliers dacht niemand !

DE UITGESTELDE EN ANDERE WEDSTRIJDEN
IN TWEEDE, DERDE EN BEVORDERING

Th or Water schei kan de Titel
practisch niet meer verliezen!

Jongerenselecties

1

1

