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6 — Hrt Belang van Limburg

Beelden uit de Ronde van Limburg

In liet Brussels Sportpaleis

GALA-MEETING
STAN OCKERS

België B 5 - Zwitserland B O

De Deur stond open

In onze editie van gisteren gaven wij de eerste uitslagen van >le
meeting, die zaterdagavond in het
Brussels Sportpaleis doorging ten
voordele van het gedenkteken yoor
S an Ockers. We laten hier de ove- Ondanks de geweldige public- Zwitserse verdedigers te vlug af las schoot inderdaad van op afrige uitslagen volgen:
ke belangstelling In 't kleine sta- was, zag iedereen het eerste stand en keeper Pernumian misINTERNATIONAAL
dion van U.S. Doornik was het doelpunt al aangetekend. De een- rekende zich op dit schot dut
PLOEG-OMNIUM
meestal stil als op een kerkhof.,ter van de Daringman werd via de zijpaal binncnsloeg, 2—0.
De Eindstand:
Geen wonder ook : het publiek
gemist door de ganse Onmiddellijk na dit doelpunt
L. V. Steenbergen-Vannitsen 3 p. kreeg weinig om begeesterd over evenwel
2. Von Büren-Plattner
6 pt te zijn in deze kalme wedstrijd voorlijn van België, die nochtans werd de Zwitserse kanthalf
in punt opgesteld stond.
vervangen. Een ogenblik zag het
3. Schulte-Van Vliet
9 p":!
4) Ga'gnard-Brun
12 pt. cissen Zwitserland B en België Speelden de Belgen direct en er naar uit dat deze wijziging
5, die op een weinig hoogstaand snel dan waren de Zwitsers met voordelig was voor de bezoekers,
15 Km. op eigen kracht:
1. Nando Terruzzi, 16 p; 2. J. >eil stond. De hoogtepunten wa- hun kort passenspel veel klassie- want Eschmann en daarna Kuhn
Plantaz, 15 pt; 3. A. Rijckaert, 12 ren zeer schaars; buiten de doel- ker in het opbouwen van hun kregen een kans om de stand ge)t; 4. A. Rosseel. 10 pt; 5. J. De punten was er enkel heen- en aanvallen. Erg gevaarlijk waren lijk te maken. Eerstgenoemde
Bakker, 2 pt; 6. Donicke, 2 pt; 7.lweergetrap zonder betekenis.
ze echter niet, want door over- plofte de bal echter zwaar tegen
Dat de Belgen uiteindelijk zo dreven temporiseren lieten ze de de zijpaal, terwijl Kuhn van
O
gekomen Belgische verdedigers telkens de dichtbij naast schoot,
0
door het feit dat de Zwitserse kans om de muur te vormen. Die' Zo kwamen we aan het half
Close.
grendel in het laatste half uur verdediging was trouwens zeer uur en steeds waren de Brlgen
OP l RONDE:
6. Kemplaire, 1 pt.
van de deur geschoven werd, om- autoritair en het gevolg van alles verdiend aan de leiding met 2—0.
dat Pernumian haast onbe- was dat de Zwitsers er niet vaak Bestond er echter nog gevaar
schermd in zijn goal stond, t m slaagden keeper Vanderstap- voor het eindresultaat — denk15 km. achter demies
Van de Zwitserse ploeg kun- pen op de korrel te nemen.
beeldig althans, want de Zwit1. REG. ARNOLD, de 15 km in
nen we alleen zeggen dat ze De Zwitserse doelwachter kreeg sers waren te weinig schotvaar14' 55"
zeer zwak acteerde. De conclu- iet daarentegen af en toe zeer dig — dan werd dit /olledig wrg2. Ray Impanis op 60 meter
3. Roger Godeau op 80 meter
sie dat het voor de Belgen een warm, want de Rode Duivels lie- genomen door een doelrmnt van
4 Miel Severeyns op 200 meter
victorie zonder glorie werd is ;en geen kans om naar doel te Poliet Vanden Bosch die van
5. Edg. Sorgeloos, op l ronde 40 m. verder gemakkelijk te maken ! schieten
onbenut. Het duurde dichtbij in de hoek schoot, 3—0.
6. Wout Wagtmans, op 2 ronden
evenwel tot aan min. 16 eer Lip- ( De Zwitserse Joelman Pemu1—0 AAN DE RUST
7. Rich. Van Genechten
De Zwitsers leidden de eerste pens op pas van Vandenhosch mian stak na dit doelpunt de
aanval in deze wedstrijd, maar met een onhoudbaar schot de handen wanhopig in de lucht en
HaJve-fond
het eindschot tracht de bal in stand kon openen, l—0.
hij had er reden toe, want zijn
DE UITSLAG
de armen van de waakzame keeverdediging was uitermate zwak.
De
Belgen
bleven
van
dat
1. DOLF VERSCHUEREN, de 23 per Vanderstappen. De eerste
De grendel was inderdaad vollekm. 500 (n 22' 20"
hoekschop daarentegen werd af- ogenblik in de aanval en Dewael dig weggeschoven en de deur
2. Koch, op 13 meter
gedwongen door de Belgen, maar scoorde zelfs een tweede doel- stond open !
3. French, op 65 meter
die konden er ook geen gegruik punt. Het werd echter voor bui- De kansen hoopten zich dan
4. Mersell, op l ronde
tenspel van Vandenbosch afge5. Rijckaer.. Marcel, op t ronden van maken om de scoor te ope- keurd. De Zwitserse doelwachter ook op, maar Oewael was niet
nen. De Belgen bleven echter
in zijn dag en zo moest kanthalf
en 150 meter
6. Bouvard, op 4 ronden
aandringen en toen Moyson de moest in 't tweede kwartier nog Close met een ver schot aan
een mooie heading van Lippens min. 36 voor hrt vierde doelstoppen, maar dan waren de punt zorgen. Twee minuten
Belpsche voorspelers over hun late r scoorde Eschmann een eerbeste krachten heen. In het laat-, ste tegenpunt, maar er was buiste kwartier poogden de Zwitsers tenspel mee grmoeid en na raadhun achterstand op te halen, i pleging van zijn linesman kende
mr*
».i
• i i i i
«IA J«A.«
maar ze gelukten er niet in en fip
scheidsrechter 't
V lucht koers aan gemiddelde van 39,829 km. *» rust kwam met i-o
punt niet toe.
sprong voor de Belgen.
Van dat ogenblik was alle
De 40ste Milaan-Turijn werd
De Bruyne gaf de indruk te
Zwitserse weerstand gebroken en
NOG VTER OOELPUNTEN
gewonnen door de Spanjaard Po- zullen winnen en behield zelfs de
het leek er op dat de Belgen
blet, die De Bruyne versloeg in leiding tot in de laatste bocht.
De tweede helft begon met een nog alleen aan het spelen warm.
de spurt. Deze voorjaarswed- Toen schoot de snelle Spanjaard
strijd heeft in genendele gebro- Poblet als een pijl vooruit om on- paar Belgische aanvallen, die on- Pernumian gaf zich echter niet
ken met de traditie : het werd ze landgenoot op de meet te ko- middellijk een hoekschop ople- zo gauw gewonnen. Hij kon echverden naast een kans voor Moy- ter niet beletten dat de Belgen
een snelle koers, die geleid werd men kloppen.
over wegen, die wel bezaaid wa- Meteen werd het record van son, die evenwel in het zijnet de forfaitscoor bereikten. Dit 5de
minuten , , en laatste doelpunt werd enkele
met *M«<UMI
kleine bergen,
maar die
~ren
~ « » ...GI,
ucigcu, maai
uic deze
uttta wedstrijd
wcuauiiju geuiuneii
He- j„ f7.„i*„«„ » i
gebroken .: uac
dat ser seconden voor het einde gescoord
in feite geen grote moeilijkheden dert 1950 gehouden werd door de van
* *£™
£%Z
Poliet Vanden T.^f_
Bosch in door Goyvaerts. Onmiddellijk na
boden.
Italiaan Alfredo Grosso met als hoekschop
en deze bracht voor het doelpunt floot de arbiter het
BELGEN
gemiddelde 39.313 km. per uur.
de ongedekt opgestelde Lippens einde van de partij.
MEE IN DE AANVAL
Het nieuwe record
i een kans uit de duizend. De AnDE PLOEGEN
Van bij het vertrek roerden de 39.829 km. per uur.
derlechtenaar miste echter van
Onder leiding van de Duitse
Belgen de grote trom en meer in
op vrij korte afstand.
DE UITSLAO
scheidsrechter Treichel traden d»
iet bijzonder Van Looy, Schils
De eerste Zwitserse tegenaan- ploegen als volgt op :
en De Bruyne, die samen met
1)
Miguel
POBLET
(Sp.)
val volgde aan min. 8. Eschmann l
BELGIË B. :
de Zwitser Strehler en de Italide 233 km. in 5 u 51'
schoot vrij hard en keeper Van-1Vanderstappen (O. Charleroi) ;
lan Petrucci aan de haal gingen,
(gemiddelde 39.829)
Iderstappen kon alleen redden Van Rooy (Un.) en Culot (Anïet duurde echter niet lang en
2) Alfred De Bruyne (Belg)
:door een hoekschop toe te staan. derlecht); Degelas (Anderlecht)
aan km. 13 was alles terug sa3) Guido Messina (It.)
iDeze werd zeer goed genomen, Storme (Gant.) en C.ose (Un ) ;
4) Giorgio Albani (It.)
men. Dan kozen Conterbo, Ogna,
maar de vrij opgestelde Raboud Goyvaerts (F.C. Brugge); Lip5) Germain Derycke (Belg)
^iampi en Guerrini het hazenpad,
6) Hugo Koblet (Zw.) — 7) Rik scno
°t naast. Het oleef vervol- pens (Anderl.); Dewael (Anderl.)
wisten tot 55 sec. voorsprong té
- 8) Giuseppe 8ens een heen- en wergetrap Vanden Bosch (Anderl.) en Moylemen, maar waren er aan voor Van Looy (Belg)
hun moeite bij de doortocht te Calvi (It.) — 9) Bruno Monti (It.) zonder betekenis tot Goyvaerts son (Daring).
— 10) Vi torio Seghezzi (It.) — 11) zich aan het kwartier handig
ZWITSERLAND B. :
Briona (57 km.)
U
: t)
twee
'£rLtïvü
l allen
7712)zelfde
£iu" tussen heenwerkte
Zwitserse verdediPernumian (Grasshoppers); BrodGRONDELAERS
Michelo ^T*
(It),
gers
tegen de mann (Nordstern) en Rietmann
tijd.
OP DE VOORGROND
'dwarslat te schieten. Dit deed de (St. Gallen); Grobety (Servette);
Nauwelijks was de orde herbeginnen, 't Roesch (Lausanne) en Thueler
rteld of de Limburger Grondeeen vrij goedkoop (Basel); Duret (Grasshopper) ;
'aers stak het vuur aan de lont, der Eist, Adriaenssens, Heyvaert,
.
„. Echmann (Lausanne);
,
-,, Kuhn.. (Lu,_ u kreeg de hulp van Gismondi, Christian (Austr.), Senn, Schils, van de zijn dat de voorsprong
|
Belgen op 2—O zou bren- zern); Oberer (Bazel) en Raboud
e en Grondelaers
Zampieri, Crespi, Restelli en Bru- Verplaets
77) Schroeders (Belg) op 4' 40" 'gen aan min. 16 : kanthalf Dege-'l (Granges)
ni en wist met deze maten een
voorsprong te veroveren van l
Twee foto's van bet indrukwekkend peloton, dat gisteren over de Limburgse wegen stoof. Boven leidt Jos Sneyera voor Martin min. 30 sec, te Cossetto (90 km.)
Even later werden zij vervoegd
Vangeneugden; onder zit Raymond Impanis op kop, vóór Gerard Deborre.
door Boni, Pellegrini, Armando,
Calvi, Moresl, Fini en Uliana. Dit
groepje telde l min. 20 sec.
voorsprong op de top van de Col
de la Serra.
NIEUWE LEIDERSGROEP
EN.- ALLES WEER SAMEN
Vlak na deze col (halfkoers),
verloren de weglopers Uliana,
Zampieri en Bruni en werden aan
Erg daverend Is de Inzet van l toen ze onder hun tweetjes de Brabanter er alleen vandoor,
km. 160 door elf andere renEINDELIJK DE GOEDE
't wielerseizoen in 't Westelijk te winnen premies op zak gesto- maar hij werd vlug bijgehaald,
ners vervoegd waaronder DeONTSNAPPING
gedeelte van het land niet ge- ken hadden, was de geestdrift zodat alles voor de zoveelste Te Deerlijk kwam er dan
dan ein- f™^6. Van
Van Looy,
Lo°y. Adrienssens
Adrienssens, Akteren in de namiddag werden iBrempt M. (SGOLA); 13) Moreau R. zen, die beslag legde op de vierde
weest, want Kuurne - Brussel - gedoofd en lieten ze zich weer maal te herdoen was.
deliik emotie in deze monotone lLuyten. Schroeders en Koblet, '« Waregem de Belgische athletiek- (Olè Izel); 14) Moenaert A. (AJAX plaats.
Kuurne Is, ondanks het feit dat bijhalen.
!
In
de
achtervolgende
groep werd kampioenschap betwist. waarvan
waarvan'Gent);
Gent); 15)15)
Lachat
LachatA.A.
(Zwevegem)
(Zwevegem); ;
VANDEWATTMMir
VANDEWATTIJNE
MET DRIE EN
koers, want Jos. Verhelst, die totussen
hier de technische uitslagen la-'16) Deschyver M. (ASSA RonsseV
er 150 vertrekkers waren, een De Fransen hadden er echter
BIJ DE SENIORS
van Kuurne is, wipte weg'. Hij
hardnekkig gejaagd en we
WAGTMANS ALLEEN
ten volgen
,17) Van Cutsem A. (Ol. Esschen- Naar gewoonte lam Van wattijne
eerder eentonige koers geworden, schuld aan dat er van bij de Het peloton bleef ook nu echvijftig meter en boog zich »,-?
ttSS'SFESJZ
beek);
Verlevedert*\v
L. (Apollo);
19) de leiding
ROELANDT
waarin geen enkele ontsnapping aanvang de vole maat werd ge- ter niet lang gegroepeerd, want nam
t».-»' 18)
n /TJ-A^FT^
,,
»^.«n«ö onmiddellijk
wiiiiuuciiij* na
im het
nei ververnog dieper over het stuur om
BIJ DE JUNIORS
Roels P (KAVD); 20) Vanderstuk- Itreksignaal. Frans Herman poogde
was, die de vluchters een minuut geven en dat het peloton rekte onmiddellijk daarna kwam een die
voorsprong
te
vermeerderen.
JUNIORS
S
aan te klampen, maar het was tevoorsprong opleverde.
en leurde dat het een aard had. nieuwe aanval van Demetser.
1) Roelandt G. (Daring Leuven)
INTERCLUBS :
vergeefs. Deze laatste verzwakte
Dit kwam in hoofdzaak door 't De eerste slachtoffers van de Bellemans en Wagtmans. Deze
de 8.080 meter in 27'47; 2) Van 1) KAV Dendermonde 106 pt.; 2) integendeel en werd voorbijgestofeit dat de Faems-troepen zich bonkige kalseideweg waren Ros- drie renners deden het beter dan
La Gantoise 149 pt.; 3) Vlierzele Sp. ken door de Luikenaar Daniels Jou262 pt.; 4) US Courcelles 356 pt.; ret van Ronsse en de Anderlechtestecds op kop van de groep hiel- seel, Truye en Tuur Cleenewerck. alle andere vluchters te voren,
Bruyne, maar deze helling was 4) Verrezen E. (Looise AV) 28'53; 5) US Lessines 448 pt.
naar Nevens.
den en alles controleerden. Daar- De eerste twee zetten onmiddel- want te Asse, waar de weg te- juichende stadsgenoten.
niet voldoende om een af schei- 5) Peiren M. (Hermes Oost inde) 29' Allonsius was de favoriet in deze Na vier en een .lalve ronde koers
aan heeft de moedige Verhelst, lijk de jacht in en kregen te-' IUi - genomen' werd, hadden ze
4
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Allonsius
E. (AS Rieme) 29' wedstrijd, maar Roelandt oordeelde was Hemlan totaall Vi^eput en
ding in de hand te werken. Een 06;
J ,;
die van Kuurne is, trouwens zijn rug aansluiting, maar Cleene- rl(,„ op het peiotoni waaruit GilPeelman A
DE UITSLAG
- (KAVD) 29'10; er anders over : hij rukte zich los |St aakte hij de strijd. Na 6 km had
ren- 8) Kielmoes M. (Gantoise)
'
overwinning te danken. Toen hij werck kon op zijn stappen terug- tort Desmet, Rik Denijs, Sor- 1) VERHELST JOS., de 185 km. neloton van liefst zestie
29'10; 9) na vijfhonderd meter en verhoogde Vandewattijne de leiding met 150
bood zich dan ock , aan
la voor
v o r Cappelle L. (Houtland) 29'17;
wegsprong om aan zijn solorit keren.
10) gaandeweg zijn voorsprong.
g-eloos wegsprongen te Ijzerinin 4 u. 55';
voorsprong op Jouret, 200 m.
te beginnen, zetten de mannen We trokken nu naar de Ede. gen. Op dat ogenblik waren er t) Van Daele Leon, op 15"; i eindspurt op de velodroom van Van Lent J. (SGOLA) 29'22; 11) Onderlijnen we de schitterende Ometer
p Nevens en Vandendries'sche en
Turiin
Cornells
(Bell
AC);
12)
Van
den
prestatie van de Looienaar Verre- 250 m. op Huylebroeck.
van Faema zich inderdaad voor- ,areberg. waar zich een spannen- juist honderd kilometer afgelegd 3) Kerckhove Norb., op l lengte;
aan in de groep om zijn vlucht de strijd yoor de
mie
de
^__^^^______^^^___
Na 8 km. werd Nevens slachtofen die afstand begon voor de 4) Van Aerde M.;
fer van een geweldige inzinking. Hij
te dekken. Het lukte en midden t ontspon. pe cyclocrosser Van meeste renners door te wegen.
5) De Corte Roger;
verachterde stelselmatig tot in
een van geestdriftontploffende Kerrebroeck nad het speciaai Op
Voor Wout Wagtmans ging het 6) Desmet Gilbert;
achtste positie.
«egevierend
gemunt en trok :u de kopgroep nog immer niet 7) Zaegers Jean;
Op kop bleven de posities ongedoor de finish.
er vandoor, maar Noyelle en Van sael genoeg en wanneer hij aan 8) Sorgeloos Edgard;
wijzigd; alleen Daniels en Nevens
PREMTEJACHT
Genechten wipten hem na. Ze de leiding kwam moesten de an- 9) Noyelle André;
verloren nog enkele plaatsen.
Te vermelden is dat Marcel VanNauwelijks waren de 152 ver- overstaken de moedige Van Ker- dere op de tanden bijten, wilden 10) Mollin Maurits;
dewattijne voor de zesde maal kamtrekkers de bonkige kalseidebaan rebroeck en Noyelle bereikte het ze niet gelost worden. Dit ge- 11) Rosseel André;
pioen van Bel°ië is.
opgetrokken of de Fransen Var- eerst de top, gevolgd door Van beurde niettemin ; eerst werd 12) Blomme Maurits;
DE UITSLAG
najo en Godeau wipten reeds uit Genechten.
Bellemans achtergelaten en daar- 13) ex-aequo : Vander Pluym
1) Marcel Vandewattyne (ASSA
(Holl.);
Giudlcci
(It.);
Marcel
na
Demetser.
bet peloton weg. Beide renners ERNSTIGE AANVALLEN
Ronsse) de 14.480 meter in 47'32";
Jansseas; Michel Pierre (Fr.);
2) Jouret (ASSA Ronsse) 47'57- 3)
trapten hard op de pedalen en
ernstige aanval kre- V'i-n het ogenblik dat hij alleen
Aan
het
einde
van
de
eerste
|
luk
als
Van
Gooi
een
retro
naar
Kennedy
John
(G.-B.);
Van
naast
gekopt.
Drie
minuten
later
iVandendriessche
(Waregem) 48'of 4)
bet zag er aanvankelijk naar uit gen we voorbij de Edelareberg, aar- de leiding was scheen WagtHaesebroeck; Schotte Briek; helft mochten de Fransen zich doel plaatst, maar Boutet op de evenwel aan de 75 min. krijgt Vandenborre (ASSA jnsse), 48 ; I9;
of ze het zouden menen, maar in de omgeving van Zottegem, mans vleugels gekregen 'e nebVan Avermaet; Rosselle Re- meer dan voldaan achten met lijn kan wegwerken. Vanaf dit Van Gooi, helemaal vrijgespeeld, Va
5) Huylenbroeck (VI. Sp.) 48.38; 6)
'waar de Nederlander Van der ben. Hij ging er als een gek vanger; Moons Alois; Truye Wil- de bekomen stand. De Belgen ogenblik beginnen de Fransen na actie Jurion, Verachtert, de " der Hoeven (VI Sp.) 48.45; 7)
Pluym wegwipte, in gezelschap door, maar het peloton vrafikte,
ly; Scodeller (Fr.); Van Tic- waren het meest in de aanval sterker aan te dringen en op bal, en laat Varini niet de min- Saenen (Diest) 49.06; 8) Van Uttervan Gustaaf Sonck. Couvreur zodat zijn voorsprong te Viiujve
NESTOR BLEUS
ghem M.; Van Brabant Lion- geweest en het was eerst rond beurten kogelen Fontaine en Me- ste kans 1—2. Fel aangemoedigd J?J;e,kn )R.cnM> ^9 2.9' 9) Daniels (FCL
LOOPT SCHEDELBREUK OP wilde er ook bij zijn en hij nog altijd niet meer dan drienel; Foré N.; Matthys Lucien;|de 25 min. dat de bezoekers kloufi naast. Voor de rust geflo- door het talrijk publiek geven de schot) 49.36- U)
levens" (SCAÏ
Tijdens de eindspurt deed de sprong te Homberge op zijn honderd meter bedroeg.
Couvreur Hilaire; ScheppenSj sterk terugkwamen. Op de der- ten wordt bekomen ze ook nog Belgen niet af, ze voelen
de 1 4939. 12) 'Van Spitael (KAVD) 4951
renner Nestor Bleus van Kortes- beurt uit de groep weg om de
Intussen werden de twee gelosJean; Decock Roger; Hoeve-j de minuut nochtans hadden de slag op slag twee corners, maar Fransen in hun macht en beuken 13) Van Laere (White Star) 50.11sem een zeer zware val, zodat men twee kopmannen in korte tijd te n opgepikt door het groepje
naers J., allen zelfde tijd als Franse reeds corner afgedwon- ziet Paesschen nog de kans om onophoudelijk op de wankelende 14) Schoonjans (USG) 50.13; 15)
hem diende over te brengen naar vervoegen.
Van Daele;
- Desmet - Sorgeloos en die
verdediging. 7 Minuten voor het Scheers <RCM) 50.29; 16) Deweer
'gen die door Oliver hoog werd naast te besluiten.
de St. Anna-kliniek te St-Truiden. £>e drie eersten trapten er lus- renners samen werden hat mik- 33) Parmentier; 34) Wagtmans overgeschoten. Eén minuut later De tweede helft start op sen- einde komt de rechtmatige belo- '(Waregem) 50.34; 17) Hanneuse
Daar werd vastgesteld, dat de on-tig op ios> maar net peloton was punt voor de groep, waarin Sche- Wout (Holl.); 35) Van Menen; 36) echter kwam er betaald ant- sationele wijze. Amper twee mi- ning langs Jurion, die de stand ( ftL5,0 3
L'Hoir (La Louvie0)
gelukkige jongen een schedelbreuk waakzaam, zodat de voorsprong pens, Van Daele, Van Aerde, Wyckstandt; 37) Borra GabrieL
woord en mochten de Belgen op'nuten hernomen als Paesschen op 2—2 brengt. De Jassen wil- cromhout (ASSA^Ron^seV^)'' r>
had opgelopen.
te Berg maar een haive minuut
attbils en De Cock ds veil.;
hun beurt, langs Paesschen een|een vrijschop van Sobieski, kei- len nog meer, en als Paesschen ' marez (C. So.); 23) Gosseris (KAVD)
De voorzitter van Tongerse Wie- bedroeg. Hier begon de groep het maat gaven. Er ontspon zich een
hoekschop nemen. Deze leverde hard op de staak schiet. Onmid- ontsnapt zijn de bezoekers ge- 24) Delloye (SÓmbreffe); 25) Spileers
Ier- en Supportersclub, de h. Des- nog ernstiger te menen met de: Dossende achtervolging, die cenevenmin resultaat op. In de aan- dellij k daarop redt Varini een lukkig zijn kogel naast het doel (ASSA
Ronsse); 26) Gerard (Somb
Rene MUYLLE
sers en advocaat Van Lierde van jacnt en het gevolg was dat bij slotte alles terug samenbracht.
Vangsperiode, het eerste kwar- zwaar schot van Bertels in cor- te zien belanden. Tot het einde , ^effe); _27) Eekrnan_ (St. Gent); 28)
(KAVD); 29) Limbourg
Tongeren, begaven zich onmiddel- het doortrekken van Aalst alles
de KattenkoerS Uwr, zou Verachtert zich in ve- ner. Het stortbad dat hierop verdedigen de Fransen zich met
DE STRIJDLUST VAN
lijk naar het ziekenhuis, waar zij te herdoen was. Toen trok De
dette stellen, door zijn opvallen- volgt is van bijzondere koude j alle middelen om het gelijk spel (USG); 30) Bruninx (FCL); 31)
(RCM); J2) Hepolplimont
KERCKHOVE
op de hoogte gebracht werden van
voor Liefhebber» Frans verdediger het nodig hem aard, als Wauters op slecht ont- te behouden, opzet waarin Smets
33) Coremans (USG);
de toestand van de renner.
= In groep ging het nu naar de
foutief te stoppen om onheil te zetten de bal bij Douis doet belan- tenslotte zullen slagen al dienen (Courcelle);
34) Van Damm'e (KAVD) 35 PauKwaremont. Tijdens de beklim- Gisteren werd op het parcours de bedrijvigheid. -Zo vond een den. Dez» zendt keurig in en Li- zij met het verworven resultaat wels (Looise Sp.); 36) Vercimmen
ming toonde Kerckhove zich de Gent - leper de jaarlijkse «Katten- voorkomen. De scheidsrechter ron heeft slechts in te duwen. niet te hoog van de toren te bla- (AAC); 37) Ydens (KAVD); 38) Dustrijdlustigste, want o? ie top
f ™ wel doorspelen. Een wei- O—l aan de 49e min... en eens zen. Waren zij technisch ontegen-1 tnye (ASSA_ Ronsse),
ASSA RONSSE
stak hij de premie op zak voor Muylle. Er n m e n aan JSlSl
later is het Bertels die wordt te meer hebben de Belgen onkans sprekelijk de Belgen veruit baas.
deze
WINT DE WISSELBEKER
(sorgeJoos en Verhelst. Afschei- strïld"ï98 renners deel"waarbiji 116 gehaakt, maar Verachtert geef t'als Jurion alleen doorgeraakt deze laatsten vergoedden veel
Ronsse won de Wisselbeker
ding kwam er echter niet, want Nederlanders, 10 Fransen en één de vrijschop vanop de backlijn maar in het strafschopgebied op door hun wilskracht en zorgden Assa Koning
voor
de f'aema's met hun rode truien Zwi ser.
nipt naast. Op de 12e min. be-j hardhandige wijze tegen de vlak- er voor dat de 0—2 stand nog dë"wlss2Ïschaa['"GTégoiTe"vooT^2dê
Hier
volgt
de
u'ts'ag:
dtn-.inoerden de koers. Het enikomt België de tweede hoek-: te wordt gewerkt. Iedereen dacht tot 2—2 kon worden herleid.
jkategorie.
1) René MUYLJ.E (Belg.)
ge wat de beklimming uitwerkte
schop, de Belgen zijn tot hiertoe penalty, behalve de Engelse 25.000 Toeschouwers woonden ti5 De
Wisselbeker Meuleman voor
vier
151
km.
in
3
u.
28'
was cat de groep in twee stuk- 2) Ab. Geldermans (Ned.)
voortdurend ten aanval geweest, scheidsrechter die slechts obstruc.bij zonnig weer deze harde kamp
kategorieên werd gewonnen
KAV
keii viel, maar tijdens het dn
met slechts af en toe een Franse' tiefout toe kende. De Fransen, ] bij. Dat de leiding van Officier do
' DE° BELPFN"16
on 50 meter
l en werden de brokken wear aan 3) Koen Niesten (Ned.) op 5 cm. tegenactie. Verachtert begint ge- athletisch sterker en harder, ne- Hamblett hen niet beviel valt
VOOR DE LANDENCROSS
jclkaat gelijmd.
4) Cyrille Depoorter, op l' 5"
leidelijk af te zakken, en mist men dan resoluut de bovenhand, licht te begrijpen als wij zijn Na afloop van de nationale CrossEen nieuwe hindernis was het 5) Norbert Verhougstraete
onder andere een prachtvoorzet en op de 54e min. schiet Liron alles behalve onberispelijk, optre- kampioenschappen werden volgende
Jean van Bertels. Op de 15 min. ont- op de bovenkant van de deklat l den in aanmerking nemen.
Ho'maert —
Vossenhol, waar Kerckhove nog- er6) Marcel
Belgen aangeduid voor de Landenels
0 5
za
maals wegwipte. Hij nam vijf- y J?, * ~
Roger Vindevogel- snapt Douis, maar Nicolay redt'Het is nochtans slechts uitgeDE
PLOEGEN
:
'f
! ',,?'6 op
terdag 23 ma*rt op
. 9) Clement Roman — 10) Od So- met prachtsafe zijn zwaar cen-Jsteld, want één minuut later, BELGISCH LEGER : Nicolay ,^e]fd
ar our
meter, maar werd dan
^
P
^
s wordt betwist :
merlinck, op 2' 18" — 11) Pierre
n-ige/el

Pobltt klopt De Bruyne h liaan-Turijn

DE BELGISCHE ATHLETIEK KAMPIOENSCHAPPEN
TE WAREGEM

Jos VERHELST besloot Kuurne-Brussel-Kuurne met
een Solorit en zegevierde afgescheiden

Vcmdewattijne
wint zijn zesde Titel!

EERSTE WEDSTRIJD VOOR DE KENTISH - BEKER

Belgisch Lcgtr 2 • Frans Leger 2
Alle Doelpunten na de Rust

üesmedt,
Desmet — 16) Pierre Van Vynckt naast kogelt. Even later kopt
hc-ve wisten te vervoegen.
De beslissing viel echter ook — 17) Arm*"d Debruvne — 18) E. Van Gooi een vrijschop
door
Rik Haesen won de liefhebberskoers ta afwachting van de aankomst hiermee niet, want Decorte zet- ^as -^^ fjf) g1^^ ( f£j Wauters gegeven over. Aan de
der Ronde van Limburg te St-Truiden. Op het verhoog achter de te zich op kop van de groep en _ 22) sieeuwacH — 23)" Gaston overzijde doet Liron op center
winnaar herkent men de heer Frans Theelen, directeur van « Het tr°k «Ues te Anzegem weer bij- Lama're — 24) Brusselmans — 25) van Gossou hem dit na. Op de
een.
21 min. hebben de bezoeken geEen groep van 16 renners.
Belang van Limburg ».

bovenkant van de deklat koppen,
waarna de Belgen stilaan van
hun onthutsing bekomen. Op de
72 min. ontstaat er een mooie
combinatie Paesschen, Bertels,
Jurion door deze laatste nipt

•se);

Verachtert en Jurion.
broeck (Vlierzele Sp.); F. Vander
Varini — Frans
Hosvsn (idsm); J. JTaenen (Diest);
FRANS LEGER
VerHorman (Waregem) en DeOwcarzack en Hermann
oauw
(Dilbeek AC)
nier, Boutet en Oliver — Douis. RESERVEN
i Star>
: Van T ler (Wh.
Mekloufi, Liron, Fontaine en Cos Van utterbe-k (RC "Mechelen)
sou.
Daniels (FC Luik.)

