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HET BELANG VAN LIMBURG

MAANDAG 21 MAART 19SS.

RONDE VAN LIMBURG KREEG BOEIEND VERLOOP
EN BIJZONDER SPANNENDE SLOTFASE

Weer won Nest Stcrckx

Kuurne — Brussel — Kuurne
voor Beroepsrenners
44+

Kar el Van Dormael tweede in de Eindspurt met zeven
op de Grote Markt te Sint-Truiden
Nest Sterckx wordt oud...

MEER DAN VIJFTIG RENNERS IN DE SPURT

Jos PLANKCAERT

Marcel PATERNOSTER

Winnaar met Voorsprong

eerste van een ganse Paternoster
in Leuven-Hoeselt

Met *e forme, die hij vond ta maar alvorens de top bereikt was
Parijs - Nizza, is Jos Planckaert waren er al zeven ; Dré Rosseel
De winnaar van St. Truiden was dezelfde als die van Landen !
— « D e lucht van de streek er gisteren in geslaagd Kuurne - was inderdaad in èèn sprong van
Nest Sterckx ! Maar zijn zege in de Ronde van Limburg was scho- is mij gunstig » zei Nest Brussel - Kuurne te winnen dank- uit het peloton tot bij de leidersner dan zijn overwinning in de Ronde van Haspengouw.
Sterckx na de aankomst van zij een ontsnapping, die hij In-SroeP gekomen.
de Ronde van Limburg. < En zette op de KwaremomX Hij over- Op de top kregen we volgende
Nest Sterckx zei het trouwens zelf, na de aankomst t
— «Te Landen won ik met een beetje geluk, vandaag reed 11 dat is maar goed ook, want ik schreed de aankomstlijn met bij- stand:
sterker !»
begin oud te worden ».
na een minuut voorsprong op 'n 1) Jos Planckaert.
Leuven - Hoeselt voor Onafhankelijken is als een vliegtuig steeds dezelfde en te Hoeselt,
Nest Sterckx oud T Och groep, die uit veertig renners be- op 20" Rosseed en De Bruyne.
Dat was zo. Sterckx deed gisteren meer dan alleen maar sprin
kom, hij reed gisteren nog een stond.
ten. De Ronde van Limburg was boeiender dan de Ronde van Has
Verder volgde een groep, die geweest, dat voor het uur boven het vliegveld kwam en daarom waar we toekwamen na 80 km.
moest blijven rondcirkelen tot de landingsbaan vrij was.
i koers, waa het peloton evenmin
stuk beter dan zondags tevopengouw. Zij werd gekenmerkt door drie, bijna aaneengevlochtei
Ondanks de concurrentie van nog heelwat renners be/atte.
De renners zijn inderdaad na een snelle vlucht van Leuven genaderd.
PLANCKAERT ALLEEN
ontsnappingen : de eerste kort na de start, de tweede midkoers ren in de Ronde van Haspen- De Ronde van Limburg kwamen
en de derde van even voor de Hallembaye, toen reeds meer dan gouw. Dat gaf hij trouwens e nog 95 renners hom rugnum- Jos Plenckaert liet zich niet naar Hoeselt — 80 km. werden afgelegd in minder dan twee nur — De renners moesten nu een ronin de omgeving van Hoeselt blijven rondtoeren met als resultaat
zelf toe.
160 km. achter de wielen lag.
de in achtvorm afleggen langs
mer afhalen. Erg gehaast leken meer bijhalen en te Deerlijk had
Sterckx won niet alleen die 95 deelnemers niet, want tot|hii reeds l' 10" voorsprong. We een spurt van meer dan vijftig renners voor de eerste plaats. Meer jjevergt- Bilzen Hoeselt SchalkDie laatste ontsnapping was het werk van drie man : Kare
maar de eindsprint van de eer- Tiegem was er niets te melden, l kregen B« een spannende achter- dan vier keer hebben de renners in snel tempo de aankomstlijn hoven Hern Riksingen (MetSneyers, Roger Decock en Robert Vanderstockt. Zij was de taze
ste zeven. Tevoren had hij een Bij het verlaten van deze ge-'volging, die eindigde aan de ge- overschreden en telkens waren er meer dan vijftig mogelijke win- ser). Op deze smalle macadam
van een uiterst spannende slotfase, die tenslotte zeven renners me
naars bij. In die ogenblikken dachten we dat er afscheiding zou en kasseiwegen bleef de groep
spurt geleverd die meer indruk meente rukten zich echter Denil, stoten overweg te Hareltoeke.
acht seconden voorsprong op een indrukwekkend peloton aan d
meet zou brengen. De felste strijd werd gestreden tussen Borgloon maakte : toen hij, bij het be- Flander Janssens, Parmentler, Planckaert had hier nog een komen ep de smalle wegen, waar het peloton onvermijdelijk moest niet lang meer zo imposant all
maar
er gebeurde niets.m Er
waren
wel pogingen In de|V,
en St. Truiden en tijdens de twee slotronden. Jos Wouters en Eu gin van de eerste kleine ron- Pascal, Defour, Mommerency, minuut voorsprong, waarn.ee hij vertragen,
de <*«iJi*x»Jiixiafc,
aankomst i,**
te *.*v»i*—
Hoe_
. .
_
M.
m
•"" V* '
*J ^*
de, op zijn eentje van uit het Dierckens en Caeder tos. De iaat-|opnieuw mocht starten nadat de laatste ronde, maar voor ons was het onbegonnen werk de namen lgelt voorai daar er ernstig jacht
geen Van Roosbroeck wipten ieder afzonderlijk tot bij de drie kop
van de dapperen op te schrijven, die er in slaagden vijftig meterl maakt werd op de twee kopmannen, maar dat kostte heel wat meer moeite en inspanningen grote peloton naar de kop- ste twee lieten zich echter da- barreel open was.
mannen schoot. Slechte weinig delijk weer afzaJafcen, terwijl de! BIJ het naderen van Kortrijk te nemen op de op hol geslagen groep > we zouden, indien we er de mannen. Met groepjes werden de
dan nodig is om het hier zo eenvoudig neer te schrijven !
andere d« ontsnapping ais een gingen Oaïïelbaut, Baeyen* en Be- tijd voor gekregen hadden, een eindeloze sene namen moeten geno-' iecntst voorbereiden gelost, maar
Ondertussen was de hardjagende groep de vluchters vlak o] anderen konden dat...
Nest Sterckx oud ? Het pretje schenen op te nemen. Na graeveleyn ernstig de acihtervol- teerd hebben.
de hielen gekomen. Toch slaagden er slechts vier in, de klein
'die gaven zich niet dadelijk geMaar die schermutselingen hielden het tempo zeer hoog, zo wonnen, gelijk hadden ze, want
sprong te maken : eerst Van Dormael en Wim Van Est samen komt ons voor dat hij nooit enkele kilometers werden ze trou- &mg inzetten, maar de laatste
beter
heeft
gereden
dan
tegenhoog,
dat
deze
Leuven-Hoeselt
een
echte
sneRieidsrlt
is
geworden.
twee Heten
spoedig afzakdaarna Nest Sterckx en Dis Keteleer, ieder afzonderlijk ! He
nadat eerst De Rijeke en daarwens weer bijgehaald.
woordig J
P. A.
En deze sneiheidsrace werd besloten met een razende spurt borg-op, na Foré waren bijgehaald
waren de sterksten die hier naar voor kwamen.
Te Neder Ename was het de ken.
te
Voor Robert Vanderstookt was het spijtig dat hij toen moesi
beurt aan André Sdhepens om 'n Zo kregen we te Kortrijk vol- die de officiëlen om niet tussen de wielen geslingerd te worden, Schalkhoven, kwam er verpozing
gende stand :
( verplichte tegen de afbakeningsdraad te vrachten, zodat ze slechts — verpoezing, die een bijna volvallen. Waar Roger Decock lossen moest, zou Karel Sneyers ten
In het zicht van Tongeren ver- uitlopertje te wagen. Hij nam Planckaert ;
enkele namen op hun boekje konden werpen.
slofte de enige van de drie eerste weglopers zijn, die samen me' snelde
tweehonderd
meter
boni
en
ledige hergroepering voor gevolg
tempo van de groep, behield die tot Erzele, waar Mj op l' Callebout
Paternoster won afgetekend met Lambotte in het wiel; de had in het eerste deel van de
de allereersten de eindmeet zon bereiken. Want de zeven kopman die de het
drie
vluchters
dicht
naop
l'
10",
de
rest
van
het
peanderen kwamen in een bussel over de meet. Het opmaken van de tweede «acht».
nen hielden stand, al gaf de grote groep zich niet licht gewonnen derde. In de straten van de stad, vervoegd werd.
-!ag was dan ook het moeilijkste werk in deze koers. Dat er Van dat ogenblik werd het maNest Sterckx won natuurlijk, met drie lengten op Van Dor
Te Aalst probeerden het Blan- loton.
wipten
Anthonis,
Sterckx
en
Kemael, die de meest frisse bleek van de zes overigen.
che en Beeókman. Deze laatste Naar Kuiume toe werd er snel ontevredenen waren hoeven we niet te zeggen, maar wat kannen tiger. Er volgden nog wel enkele
teleer
uit
het
peloton
weg.
Zij
Deze boelende Ronde van Limburg kreeg ook weer haar tradrong niet ver aan* maar Blan- gereden. Sehepens en Pa&cal kwa- de aankomstrechters er aan doen ? Zoek maar naar een speld in schermutselingen, maar die hadditionele massa-spurt, maar ditmaal was de inzet ervan slechts de slaagden er echter niet in de drie che, die te Asse woont waar de men nog bij Callebout, maar een hooiberg !
den geen van alle kans op slakoplopers te achterhalen en wer- koers zou passeren, deed verder Planckaert liet zich ndet meer
achtste plaats !
Hier trouwens het commentaar van twee oud-renners t
gen, doordat het tempo te hoog
den weer ingelopen.
en bereikte deze gemeente n,et (Vervoegen. Het peloton haalde geJan Staeren : «Vijftig man in de spurt ! Zijn dat nog koer- was en de jagers te sterk in getal
Te Borgloon hadden Sneyers, 36" boni. Eens zo ver drong hij.»»«nd drietal nog bij, maar Plan- sen ! Vroeger zou dat niet waar geweest zijn !»
Decook en Vanderstockt nog een ook niet meer aan en zo kwam ekaert
werd
niet
meer
verontMiei Masson : «Er is snel gereden, maar er werd niets gedaan
~'
DE GROTE RONDE
rust
300-tal meter voorsprong op het alles opnieuw samen.
om een beslissing af te dwingen.»
DE UITSLAG
peloton, waarin nu ononderbro- Een valpartij deed zich voor
Vermelden we nog dat Paternoster een Oostvlaming is en dat Nog ongeveer vijftig renners
ken gedemarreerd werd.
te Edingen. Vandervoorde» Van 1) PLANCKAERT Joseph «J hij gisteren zijn derde koers als onafhankelijke betwistte. Derde bleven er alzo samen om aan de
205 km. in 5 uur 15 min.
keer, goede keer, dus !
Assche, Casier, Brunswick, werlaatste grote ronde te beginnen.
VAN BOOSI5BOECK BH
öen er m betroktoen, maar ze 2) Mertens René op 65"
Deze liep over volgend parcours:
3)
Denys
Henri
Begeven of niet ? De drie kop- kwamen, er goedkoop vanaf. De
Hoeselt, Schalkhoven, Hern, Riklopers duwden nog wat harder meestem, slaagden er trouwens In 4) De Baere Karel
singen, Tongeren, Kortessem,
5)
Victor
Lucien
op de pedalen ! Zij kregen ver- de wandelende groep dadelijik opDiepenbeek,
Beverst, Bilzen met
6) Rosseed Andre
sterking van Joa Wouters, die op nieuw te vervoegen.
aankomst in de Hoeseltse Dorp6) Van-de wiel l e Frans
zijn eentje tot bij de drie kopstraat.
8) Kain (Oostenr.)
ERNSTIGE ONTSNAPPING
mannen.
De eerste om achter te blij9)
Pascal
Wies
Van
Steenlkiste
wipte
te
Tussen Borgloon en Sint Truiven was Foré, die defect had.
den werd een verbaten strijd ge- Nederbrakel voor de tweede maal 10) Olüvier_ Valere 11) _ex - aeDaarna viel Paul Mees uit en te
quo : Van Brabant Lionel —
leverd tussen de vier koplopers weg in geeelsidhap van Neyt. Bij
Kortessem Jan Bellemans. Dat
Noyelle — J. Adriaenssens
dit druo sloten ziclh wat verder
en hun achtervolgers.
die drie er niet meer bij warea
—Borgmans — De Gravsleyn
Diep over zijn stuur gebogen, Fred De Bruyne, Isi Derijok en
zag men niet eens aan de groep,
— De Rycke Isi — DemunJan
Adriaemssens
aan.
Dit
vijftal
rukte nu ook Eugeen Van Roosdie aan vijftig per uur naar Diester — Baeyens — Sehepens
>roeck zich uit het peloton los.had te Loesberg 25" en te Erpenbeek vloog. Ondanks dat tem— Blomme Maurice en Anssete
35"
op
de
groep.
moest zich tot het uiterste
po dreigde er nog een splitsing
dre — Demulder — Jonckinspannen, maar hij deed wat Jos Te Ronisse kwam er reactie,
heere — Devos — Keyt Maate komen tussen Kortessem en
De eerste ontsnapping in de Ronde van Limburg : Van links naar
rice — Vermotte — Van
Wimmertingen. De groep werd
rechts i Ward Peetere, Leon Barbé, Louis Kelchtermans en
SteenMste — Maelfalt —
hier inderdaad in drie stukken
reden
zeer
sterk
en
het
duurde
André Vlayen
komen van St. Truiden.
Pieters — Cleenewerk —
getrokken, maar het laatste deel
niet langer dan tot bij de b«Vuylstetoe — Devolder — Awas het sterkste en dat haalde
klimming
van
de
Kwaremont
dat
VROEGE ONTSNAPPING
de compacte groep, waarin Frans
BOEIEND
driaenssens — LUC. Mathijs
zijn slag thuis. Na die nieuwe
ze de leiders te pakken kregen,
MET VIER
TOT HET EINDE
Leenen opnieuw kwam postvat— Taeldeman — Heyvaert
hergroepering zagen we nog een
die Inmiddels maar nwA vier
Het weder overtrof, voor de ten, nadat hij had moeten afstap— De Keyzer — Decraye — (
poging, namelijk van Van Gfomde Grote «w» waren daar Van Siconkiste
eerste keer dit jaar, de verwach- pen, om zijn achterband bij te Toen de renners op
*^ ^^
.ri^Vt weer
«T-n^»* had
ViiA
laron t-..rwfeiufm _
Vèrheggen — Van Steenkis-j
pel, die te Beverst wegsprong,
zich
laten
Overwinnaar
Marcel
Paternoster
tussen
zijn
supporters
JflAlUkb
Markt
kwamen,
AWOallVU,
dienden
ILLCjUUCll
er
Cl
nog
*1U£
.
^
J.
„
tdngöfj. Althans bij de start van pompen.
te — B. Devos en Neyt.
Van Compel haalde er alles uit,
twee ronden van 7,5 km. afg£ *" kopmannen hadden we dm,
de Ronde van Limburg : de zon
maar het baatte niet en weer
legd.
KALM BEGIN
scheen en de temperatuur was
EEN NIEUW TRIO
kwam alles samen. In groep ging
Was er Henri Smets niet ge- het naar de eindmeet. Een valbijna mild toen te halftwaalf op Uit de groep wipte vervolgens De groep was nu zeer dicht geweest dan zou er in de eerste partij in de laatste bocht, waarde St. Truidense Grote Markt het Frans Vermeiren weg. Hard op naderd, de sterksten rukten zich
veertig kilometer van de Leu-hJJ Frans Schoubben betrokken
startsein werd gegeven aan de de pedalen trappend, won hij snel los. Helemaal bij het begin van
de eerste slotronde, sprongen Kaven-Hoeselt helemaal niets ge-l waSj scheen de officiëlen de taak
kleurige groep van 100 profs.
veld op Rik Ceunen.
beurd zijn. Henri Smets met zijn' te zullen vergemakkelijken, maar
Reeds een 15-tal kilometer na Op zijn eentje zette toen ook rel Van Dormael en Wim Van
vechterstemperament kon echter dat was niet het geval, want de
het vertrek, gingen de Neder- de Duitser Reibz de achtervol- Est, in één machtige rush, tot bij
ook gisteren niet doen, zoals de gevallen renners waren als de
lander Hofland en de Limburger ging in en te Opgrimble was de de kopmannen. Daarna maakten
anderen; hij moest alleen op kop weerlicht weer recht en op de
ook Nest Sterckx en Dis KeteCeunen voorop rijden. Men daoht stand als volgt :
rijden. Lang bleef hij nochtans fiets om met anderen de witte
leer, ieder afzonderlijk, de sprong
dat Ceunen te Lominel vooruit
Op kop : Rik Ceunen;
niet alleen voorop rijden en dat lijn over te glijden. De eerste
Dat maakte dus negen leiders.
wou zitten, maar het bleek toch op 40 sec. Frans Vermeirenj
kwam hoofdzakelijk doordat het
Vanderstockt werd echter uitgeniet in zijn bedoeling te liggen,
op 55 sec. Reitz
35) Dirix Rik
_ _ _ •peloton van Leuven tot Diest vijf waren een beetje afgescheischakeld
door
een
val
en
de
verde rest hing in een
zdch aan zijn streekgenoten te op l' 15" de groep.
36) Vivey
— — — steeds aan een gemiddelde van,den,i maar
k uwen in elkaar, zodat de offitonen, want hij liet zich weer in- Vermeiren en Reitz kwamen bi] moeide Roger Decock moest los37) Verhoeven Th.
8 02 13 rond de veertig per uur had ge- ciëlen
moeite van de wereld
lopen.
Ceunen en te Lanaken had dit sen. Er bleven dus nog voorop
38) Hoax M.
— — — reden. Nog andere renners pro- haddenalle
om er nog een tiental te
Hofland bleef aan de leiding, nieuwe koptrio iets meer dan één Sneyers, Van Dormael, Van Est,
) De Plamenaeare R. —
beerden het daarna, maar het klasseren.
in gezelschap van Ward Peeters, minuut voorsprong op het pelo- Sterckx, Keteleer, Wouters en
40) Van Haeke
8 02 '" bleef steeds bij pogingen.
Van Roosbroeck.
Lode Kelchtermans, Dré Vlayen ton.
H. BERVOETS
8 02 31 Meer rivaliteit was er in de lanDE EERSTE RIT
.ter de leiders. Zij wisten op hun 41) De Boeck Louis
Het hardjagende peloton volgde
en Leon Barbé. Nadat dit vijftal
8 02 331 ge volgerskaravaan, waarin mo'beurt de vluchters te vervoegen. 42) Delaet Fr.
VLAYEN
EN
VANNITSEN
op
een
driehonderdtal
meter.
een 500-tal meter voorsprong
De tweede rit, verdeeld ia twee D
kopmannen namen dan 48) Deweerdt P.
— torijders, kleine en grotere wahad genomen, liet de Nederlan- BETROKKEN IN VALPARTIJ De zeven kopmannen hielden halve-ritten, werd gisteren m een tot l min. versprong. Te Bevekom 44) Pels Marcel
8 02 37 gens onder elkaar vochten om zo
der zich op zijn beurt afzakken Te Zutendaal deed zich plots stand ! Zij gingen de laatste heelwat betere temperatuur be- moest De Palmerence lossen. De 45) Buy se K.
8 02 46 dicht mogelijk bij de renners te
naar het peloton, waaruit onder- een valpartij voor in de groep, ronde in met bijna een halve min. twist dan de eerste.
8 03 03 zijn; strijd, die toch zo doelloos
zes overige leiders bleven hun 46) Hermans L.
waarvan
Vannitsen,
Vlayen
en
•oorsprong
en
bleven
daarna
nog
tussen Dewael, De Wachter,
Van bij de aanvang was het voorsprong behouden tot even 47) Bosnians J.
8 03 31 was, omdat de karavaan zo lang
tempo hoog in het eerste gedeelte, buiten Tienen, waar ze onder de 48) Lauwers W.
Theuns en Roks reeds wegens Van Eisen de voornaamste slacht- net buiten schot.
8 03 56 was.
offers waren.
Nest Sterckx won natuurlijk dat in de voormiddag betwist druk van het peloton bezweken. 49) Huyghens Chr.
bandbreuk waren weggevallen.
8 04 05 Van de 78 renners, die de DiesPeeters, Kelchtermans, Vlayen Vlayen liep een kwetsuur op afgetekend de eindspurt, waarin werd op de weg Moeskroen—'s De ganse groep kwam dan te St. 50) Heuvelmans Alf. 8 04 14 i terse steenweg te Leuven de baan
en Barbé zetten hun inspanning aan het gelaat en waar daaren- Karel Van Dormael aangenaam fravenbrakel. Ondanks die hoge Truiden toe alwaar de spurt ge- 51) Thuys Jos
8 05 031 werden opgestuurd kwamen er
voort en passeerden te Beverlo boven zijn stuur defect was, zo •erraste, door zich tweede te snelheid slaagde Rik Luyten er ia wonnen werdt door de snelle Bor- 52) Dequene G.
8 05 12,73 samen te Diest aan. Een valmoest
hij
de
strijd
staken,
evenklasseren.
Als
laatste
van
de
eeren Leopoldsburg met één minuut
na bandbreuk terug bij te komen, ra.
53) Schoof s Jaak
8 05 61 partij kort na de start was faals Van Eisen, wiens achterwiel ste zeven kwam Karel Sneyers Intussen had Derijcke reeds een
voorsprong op het peloton.
8 05 25 taal geworden voor Buysse. Sche54) Delafaille G.
verwrongen was.
DE UITSLAG t
yver de meet, de enige van de eerste aanval ingezet, maar die
MET ZES
35) Decooman
8 05 28 pers en Callarets, die met gebroIN DE ACHTERVOLGING
Willy Vannitsen verloor zijn drie, die vóór de Hallembaye de bleef vruchteloos. Een weinig la- 1) BORRA Gabriel, de 100 km. 56) Alen K.
8 05 49 ken wielen en kapotte derailleurs
>eslisende
koersfase
hadden
op
ter
begon
hij
er
echter
opnieuw
Reactie bleef niet lang uit. Met koelbloedigheid niet. Toen hij uit
in 2 u. 43'50", met bonificatie 2 u. 57) Nelis
— langs de baan bleven staan, teraan en ditmaal kreeg hij, ep het 43'20"; 2) Sehepens Julien, 2 u. 58) Sels Joa
Bessen werd de achtervolging in- de gracht naast de weg kwam .ouw gezet.
— wijl Jules Mertens en Van
gezet; uit de groep liepen Jos gekropen, had hij reeds zijn de- Sneyers was nauwelijks over de ogenWik dat hij tweehonderd me- 43*50", met bonificatie 2 u. 43'35"; 59) Wouters G.
8 06 14 Schoorisse door bandbreuk werden
voorsprong had, hulp van 3) Dequesne G. 2 u. 43'50"; 4) 60) Van Bael W.
Sohils, Wim Van Est, Adriaan fect achterwiel uit zijn fiets ge- meet, toen het peloton, nog 45
8 06 23 opgehouden, de eerste te Assent,
Voorting, Marcel Driesen, Petry trokken. Hij stak een nieuw wiel man sterk, reeds sprintte voor de Proidcoeur, De Cooman, De Boeck, Van Tieghem N. ;5) Deschepper 61) Huybrechts
8 06 29 de tweede bij het binnenrijden
en — opnieuw — Hofland weg. en toog, met machtige pedaalsto- achtste plaats. Het was Lode Schroeders en Demaer. Ondanks W.; «) Vivey R. 7) Van Cauter 62) Reniers F.
8 06 29 j van Diest. Van Schoorisse had
Anthonis, die deze massa-sprint de goede verstandhouding in dit Em.; 8) Dirix H. 9) Bosnians G.; 63) Mans J.
Te Lomimel hadden de vier lei- ten, in de achtervolging.
8 06 471 echter niet veel tijd nodig om zijn
ders l* 05" op de zes achtervol- Alhoewel hij een flink stuk won, voor Jan Storms, Martin leidersgroepje kwam alles weer 10) Deweerdt P.; 11) Broes Louis; 64) Toback G.
8 06 52 achterstand goed te maken; de
afstand Van Diest naar Stevoort
gers en l' 20" op de groep.
12) gelijk : Lauwers W., Vanaerde 65) Schroeders W.
achterste! had opgelopen, slaagde Vangeneugden en WUIy Vannit- samen na enkele kilometers.
Laatstgenoemde klaagde Na een korte periode van kalm- M., Troch L. en verder alle ren- 66) Vande Brande P.
langs Halen en Herk-de-Stad volMaar daarna bleef het in het hij erin, enkele kilometers ver- en.
peloton ook niet langer kalm. der, alweer bij de greep aan te >ver krampen; de extra-inspan- te demarreerde Froidcoeur te Ath ners uitgezonderd 76) Sels J. in 67) Verhulst Jan
8 18 17 stond hier voor.
ning te Zutendaal, waar hij na om Silly te bereiken met 20" voor. 2 u. 44'16"; 77) Delafaille, 2 u. 45' 68) Hermans L.
Een dertigtal renners kwamen pikken.
Foré en De Rijeke spannen zich
8 08 49
TWEE KOPMANNEN
een paar tientallen meter voor- Een sterk staaltje, want men •al het peloton had vervoegd, sprong. Even voor Zinnik werd hij 56" 78) Lamote K. 2 u. 46'04" 39) Froircoeur
in om uit de groep van het na8 10 44
uit en achterhaalden te Hamont moet er rekening mee houden, at hem blijkbaar nog in de be- echter vervoegd door een groepje 79) Aerts Jan 2 u. 59'10"; 80 70) Vandenbroek J.
derende peloton te blijven.
8 12 55 De groep was hier nog altijd
met Sehepens, Janssens, Thuys Hendrickx Jes. 3 u. 05'17"; 81) 71) Vanhoutven
het achtervolgersgroepje, waar- dat Vannitsen helemaal alleen bij- ien.
compleet en ook te Alken, waar
8
12
59
Wouters, Butzen, Borra, Ongena, Jacobs R. z.t.; 82) Jacobs Wffly 72) Lamote K.
uit net tevoren de Duitser Petry kwam, zonder ook maar in het
DE UITSLAG
8 15 01 renners en volgers door een gePIERRE AWOUTERS Lapage, Schaerlaeckens, Sels en z.t.; 83) Beukenberghs Vict. 3 u. 73) Van Walle H.
wegens bandbreuk waa weggeval- minst te profiteren van de volg8 15 39 sloten overweg werden opgehou- 1) Paternoster Marcel
De
Scheppers.
Deze
groep
werd
wagens, die allemaal gestopt
08'45"; 84) Beulen R. z.t.; 85) In- 74) Denrinckx R
len.
8 18 17.den, was er nog niet de minste
niet meer verontrust. De leiders gels G. z.t.; 86) Adriaensens L.;'75) Schellekens Jan
(Pollare O-VL)
DE UITSLAG
Vlak daarna ging de grote waren en tijdens zijn indrukwek8 19 10 afscheiding.
kwamen met kleine voorsprong te z.t.; ;87) Verstraeten G.; 88) Ne-|76) Hutters M.
de 165 km. in 4 u. 20 min.
53 Foré en De Rijeke wipten echgroeip weer in gesloten gelede- kend solo-nummertje achter hem 1) STERCKX NEST,
8
21
aan bleven rijden !
de 225 Km. in 5 u. 26' 55" 's Gravenbrakel toe, waar Jullen lissen Hubert 3 u. 12'40";
ren rijden.
8 23 Og ter onmiddellijk weg nadat de 2) Lambotte M.
77) Sneyers Fr.
Sehepens het nipt haalde tegen
MOEITE VOOR NIETS
NOG DRIE VOOROP
8
78)
Abbeloos
L.
26 -10 baan weer vrij was. Het peloton 3) Rosselle
liet begaan en te Wimmertingen ?' ",""
'
KLASSEMENT NA DE
Ward Peeters, Louis Kelchter- Ondertussen bleven Ceunen, 2) Van Dormael •Karel, op drie Gabriel Borra.
8 27
79) Verstraeten G.
TWEEDE RIT
mans, Dré Vlayen en Leon Bar- Vermeiren en Reitz op kop naar- lengten;
DE UITSLAG
80) Aerts Jan
8 29 041had het leidend tweetal reeds
Marcel
driehonderd meter voorsprong.
bé hadden ondertussen hun voor- stig voortdoen. Te Diepenbeek 3) Keteleer Dis;
8 29
Van Daname
SCHEPENS Julien, de 8« km, 1) Kerkhove Norbert 7 58 12 SI) Jacobs Raym.
Veel verder geraakten ze niet
T 58 23 82) Hendrickx Jos
sprong behouden, die steeds iets hadden zij twee minuten voor- 4) Van Roosbroeck Eugeen;
8 36
Van de Voorde Omer.
in 2 u. 11'47" (met bonificatie 2 u. 2) Sehepens Jul.
weg,
alhoewel
ze
om
beurt
leid—
boven de minuut bleef schomme- sprong op het peloton, waaruit 5) Van Est Wim;
8 40
83) Jacobs W.
Vandenbosch Willem.
11'17"); 2) Borra Gabriel (met 3) Borra Gabriel
den
aan
meer
dan
veertig
per
7 58 23
Frans Leenen, bij het verlaten 6) Wouters Jos;
len.
Verachtert
bonificatie 2 u. 11'32"); 8) Jans- 4) Bauten R.
uur, want in het peloton werd er 10) Truye WillyJos
T 58 47 Vandaag :
Te Boaholt zette Barbé, die van Genk, wegens bandbreuk 7) Sneyers Karel;
sens Joseph 2 u. 11'47"; 4) De- 5) Deblaere Adh,
niet geslapen.
7 59 02
8) Anthonis Lode, in 8 u, Ï7' 08" schepper W.; 5) Lapage N.; 6) 6) Verhelst Jan
vermoeid leek, zich ecjhter recht, was weggevallen.
11) gelijk : De Zaaytijd en LeeST. TRUIDEN—BREB
Te Tongeren was de afstand mans
7 59 04
9) Storms Jan;
ojn op de groep te wachten, zo- Ook deze ontsnapping begon
Fernand.
Thuys J.; 7) Butzen W.; 8) oWu- 7) Van Overbergen
(123
Km.)
tussen
de
leiders
en
de
groep
nog
T 59 08
dat er nog slechts vijf man voor- kort daarna echter naar haar 10) Vangeneugden Martini
13) ex-aequo : Jacobs Alfons;
ters G.; 91 Ongena G; 10) Schaer- 8) Janssens Jos
Vertrek
te
14
u.
15.
T 59 22
einde te lopen. Voorbij Bilzen 11) Vannitsen Wülyt
Batslé Roger; Sneyers Jos; Cauitbleven.
laeckens H.; 2 u. 11*51"; 117 Sels 9) Van Tieghem
T 59 23
2 u. 11'52"; 12) Luyten 2 u. 12' 10) Vermeiren Corn.
kreeg de groep de drie vluchters 12) Hendrikx Jos;
lewaert; De Smet Armand; Cools;
RIK CEUNEN
12"; 13) Paquey; 14) Pels; 15) 11) Thielemans Gonst. — — —
De Roo; Blicki; Van der Biest;
in het zicht en te Riemst werden 13) Christiaens Albert»
ALLEEN OP KOP
— — —
Deweerdt; 16) Kerckhove; 17) Ja- 12) Luyten Rik
De Borre Ger.; Vander Kimpe;
Nieuwe Jachten van het pelo- de kopmannen ingelopen en ver- 14) Hendrikx Marcel
— — —
cobs R.; 18) Celis H.; 19) Van 13) VanMeenset
Decoocker; Van Bael Jos; Sterckx
ton hadden voor gevolg, dat de dween Rik Ceunen definitief van 15) Van Stayen
— — —
Tieghem; 20) het peloton: gelijk. 14) Clerckx
Lucien; Vandenbroeck Jul.; Swijvoorsprong van het leiderstrio nu het strijdtoneel. Naderhand ver- 16) Vandebrande JuJieni
15)Verhelst Jos
— —
sen Lucien; Van Compel Jan;
DE TWEEDE HALVE RIT
telde hij ons, dat zijn tube reeds 17) Verhaert Jos;
snel begon te slinken.
— — —
Wartel Victor; Evens Jan;
Deze rit over een afstand van 16) Vanaerden M.
Te Opitter werden de kopman- een tijdje stilaan aan t leeglo- 16) Jechums Rik;
Schoubben Frans; De Boitselier;
100 km. werd in een zeer snel 17) Joosten M.
19) Gielen Frans;
nen achterhaald door Marcel pen was.
Gosselin Pierre; Demeyere Petempo afgelegd. Te Jenappe wa- 18) Vandewiele Frans — — —
Hendrikx, Rik Ceunen, Robert Nog eer aan de feitelijke be- 20) Schils Jos;
trus; Brown Jan; Van Ginneken;
Grondelaers, Jef Schüs, Ber- klimming van de Hallembaye 21) ex-aequo : Decock, Marien ren Van Cauter, Verhelst en 19) Deschepper Wylli
Callaerts Jan; Pansar; Paymans;
naerts, Jos Hendrikx, Dis Kete- zou begonnen worden, loste Ver- Jos, Peeters Ward, Maenen Jules, Boeckx aan de haal gegaan. En- 20) Scharlaeken R.
Janssens Marcel; Weygers Frans;
leer en Kwik Von Kerokhove. meiren uit de groep, die hem had Biets Maurice, Bernaerts, Van kele kilometers verder werden de 21) Van Menen R.
De Backer; Verplaetse; VermaeKerckhove Rik, Huybrechts Lu- vluchters vervoegd door Schroe- 22) Demaer G.
Dit achttal had zich net losge- ingelopen.
len J.; Fooy Jaak; Smeets Henri;
rukt voor het peloton achter hen EN WEER *N ONTSNAPPING cien, Cox J. P., De Hertog Alois, ders, Huyghen en Obergs. Het 23) Ongena M.
Bodart
Boelhouwers;
Van
Vliegen Jean, Plas Jos, Van Geel duurde echter niet lang' want nog 24) Paquai
MET DRIE !
middendoor scheurde.
Schoonsse; Messelis;
Verbeke;
werd 25) Van Cauter Em.
B e r i n R i k , voor Court St. Etienne
Op kop van het tweede stuk Vlak nadat Ceunen, Vermeiren K a r e l ,
Smets Alfons.
23
zorgden Lode Anthonis en een en Reitz waren ingelopen, volgde Vandevonder Frans, Briesen Pol, weer alles ongedaan gemaakt en 26) Troch
28
paar andere favorieten echter een andere ontsnapping, weer van Vander Eist Ludo, Janssen Mar- reed het peloton braafjes samen. 27) Lapage N.
29
cel, Close Alex, Buyl Gerard, Onmiddellijk hierop echter gin- 28) Maertens J.
voor een hoog tempo. Het pe- drie renners
52
loton hergroepeerde zich en ach- Ditmaal waren het Gilbert Van Est Nico, Grondelaers Rob., gen Vanhaeken, Depalmaere, Ver- 29) Butzen W.
07
terhaalde ook tien van de elf Vanderstockt, Roger Decock en Voncken Louis, Schoubben Jaak, l hoeven, Vanbael en Scharlaeken 30) Meerbeeckx A.
10
Louis, Driesen aan de haal. De vluchters hadden 131) Obergs L.
aan de haal Kelchtermans
Karel Sneyers,
renners van het leidersgroepje.
\AR VERZEKERD
WW
23
Eén enkele bleef vooruit : Rik gingen, met voorsprong ower de Marcel, Neefs Gustaaf, Gelissenlweldra 30 seconden voorsprong. 132) Marien Ed.
28
Ritwinnaar
Borra
en
leider
Kerhove
zien
er
even
stralend
uit
na
Ceunen. De Noord—Limburger HaUembaye trokken en één min. (N.), Cerami Pino, Gijbels Louis,'Van uit het peloton giag echter|33) Broes L.
Of,
afloop v an d* tweede rit
Block* Fernand «n DtOoo».
Brooe en Vrancken op «oek aoh-IM) Vrankea &
had te LanMaar 40 seconden op voorsprong namen.

Snelheidskoers met traditionele Massaspurt
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Norbert Kerkhove Leider
io de Ronde vao België voor Liefhebbers

Eerste halve rit werd gewonnen door
Sehepens voor Borra en de tweede door
Borra voor Sehepens
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