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Lentezon en reusachtige Belangstelling

WILL*

wint Ronde
SPRINGT ALS LAATSTE MAN IN KOP GROEPJE VAN ACHT EN VLOERT ZIJN GEZELLEN
OP DE ST-TRÜIDENSE GROTE HARKT

Tóch geen Massaspurt!
Van de negentig renners, die na werd er lange tijd in groep
vertrokken in een gisteren onder gereden, voorbij Ziehen . Zussen - ,
reusachtige belangstelling verre- Bolder werd een nieuwe aanval inden Ronde van Limburg, vindt gezet, waarin Yvo Molenaers de j
men er bijna tachtig in de uit- meest opvallende rol vertolkte,
slag. En toen het laatste ronde- maar achter Tongeren kwam onZON EN 90 VERTREKKERS
|werd achterhaald door Yvo Mole-> Minder dan een halve minuut lake begon, zag het ernaar uit, dat nieuw de hergroepering, die stand- Reeds
van in ds vroe e
de 80" tp 2 pn~< kaar in dt. snrint hipld tnf on li
lometers van
S voormid- naers en vervolgens ook door Ver- ter arriveerde het grote peloton, dat
. dag heerst op de St. Truidense Gro- heyden en Haelterman.
in ce sprint werd geklopt do-Dr de
zouden komen ! Uiteindelijk is dit de aankomstlijn.
l te Markt een feestelijke drukte, ter Te Bit&ingen hadden die vier een Nederlander Jo Captain. Marcel
echter niet gebeurd. Te Melveren,
~~' ' geladenheid van deze "36e Ronde van honderdtal meter voorsprong op een Mangeischots, die voor de eerste
op nauwelijks vijf kilometer van
Limourg, ingericht door de jubile- tweede, hartjagend groepje van vier k3er aan een beraspsrennerskoers
rende K.W.S.C. « D3 Sportvnen- man, bestaande uit Raymond Vranc- deelnam, klasseerde zich in deze
de aankomstlijn, geraakten zeven
den», met medewerking van «Het ken, Rik Luyten, André Deferm en spurt van de grote groep op da
man los uit de groep van het petweede plaats.
Belang van Limburg s, Coca-Cola, Stan De Keyzer.
loton — en tot bij die zeven
Boule d'Or, Wevo en Verial. De zon Het peloton, dat nauwelijks tweewipte in extremis nog een achtscheen en ook de gezichten van de honderd meter verder volgde, joeg
PIERRE AWOUTERS
ste : Willy Vannitsen die won —
inrichters straalden.
| uit alle macht en achteihaalde alie
en dat verwonderde niemand, hemNegentis renners kwamen het in- weglopers, behalve Yvo Molenaers. i
zelf het allerminst.
schrijrlngSbiad tekenen en precies die op zijn eentje verder streed en,
Onder grote belangstelling begint het peloton op de Grote Markt te St. Truiden aan de laatste ronde.
op het middaguur ging deza keuri- op een gegeven ogenblik een twin-;
DE UITSLAG
— «Ik was naar Su Truiden gege bende de baan op, onder grote tigtal seconden voorop was.
komen om te winnen !» zei hij.
belangstelling.
i Te Tongeren bedroeg de voor- 1) WILLY VANNITSEN,
«Vooral omdat ik hier midden
sprong van Yvo Molenaers op het
201 km. in 5 u. 07' 32"
mijn eigen supporters zit Wel, ik
EEN VALPARTIJ
> hartrijdende peloton nog slechts tien
ben erin geslaagd. Te Melveren
EN DRIE WEGLOPERS
| seconden. Hij drong vaarna niet 2) Aerenihouts Frans
ben ik op mijn eentje uit het peIn groep werd, aan een gezapig verder aan en werd te Bitsingen 3) Mortiers Georges
.•aartje, tot Herk-de-Stad gereden, achterhaaïd.
loton gesprongen achter het kop4) Vangeneugden Martin
Te Nieuwerkerken deed zich een.
groepje van zeven man. Bij het
i
5) Cockaerts Raymond
valpartij voor. waarbij Vander
MET 80 MAN
binnenkomen van St. Truiden heb
6) «'an der Borght Martin
Brande, Hooremans, Sweeck. Hinsen.
DE SLOTRONDEN IN!
ik hen achterhaald...»
Anthonis en de Duitser GoJ-gresber
7) Janssens Marcel
We vroegen hem zijn indrukken
i door defect materiaal werden urtge- En zo ging het dan in groep naar 8) TCeteleer Dis, op 7 seconden
over de spurt, of beter gezegd
schakeld. Anthonis kloeg van pijn in St. Truiden. Het peloton bestond
9) Captain Jo, op 27 seconden
over hetgeen daaraan onmiddelOok in deze koers kregen wij Feythof, Vandenbroeck, waarbij peloton, kon hij de kloof regelma'de schouder en weiU naar het zie- nog uit ruim tachtig man.
lijk voorafging, want we hadden
ij het binnenkomen van St. Trui- 10) Mangeischots Marcel; 11) Pol niet minder dan 119 renners aan zich nadien voegden De Volder en :ig verbreden. Tenslotte kwam hij
kenhuis gebracht.
In de omgeving van Herk-de-Stad den rukte Jos Verachten zich los Schaeken ; 12) Hae:terman Willy ; het vertrek. Van bij de start kreeg Borra. Op de Vloesberg telden deze te Kuurne toe als groot overwinbest gezien, dat hij, nadat hij in
noteerden we de eerste weglopers : en hij reed met een kle'ne voor- 13) Storms Jan; 14; Voordeldcers mea onmiddellijk kleine schermut- renners l min. voorsprong op Le- naar. De Fransman Pipelin deed
tweede
positie uit de scherpe
Jos Marien, Jos Sels en de Neder- sprong over de Grote Markt, die Alt'ons; 15) Molenaers Roger; 16) selin^en in de kleine ronden en cler en het overige van het pelo- nog esn mooie poging. Bij de eerbocht naar de Grote Ma*kt was
lander Vergoassen. Zij namBn snel zwart zag van het volk. Er bleven Paulissen Valeer; 17) Bosmans , rokken er van door Tiivfprn; fnnl ton. Te Ronse probeerde Masselis ste doortocht te Kuurne had hij
gekomen, resoluut de leiding had
25 seconden voorsprong. Te Berin- toen nog twee ronden van 8 km. Jos; 19) Molenaers Yvo; 20) K;m- p°" v"., F, R P npHni
»n Thrfnv« eveneens aan te sluiten maar op l minuut voorsprong genomen op
ó
genomen en... behouden.
l gen kwam het oeloton hen dichter over Melveren af te leggen. Vanuit- plaire Francis; 21) Vergoossen Ge- £JeL Vv
t
u !L
— «Wel» zei hij «in de Tiense
'op de hielen, doch daarna liepen ssn zat op kop van het peloton, dat rard ; 22) Buys Marcel; 23) ge. Guy.
Die
vijf
mannen
hadden
wol- de Kruisberg werd hij opnieuw het peloton. Deze voorsprong
ean
straat zat ik aan het wiel van
slonk regelmatig en de Fransman
ze weer méér uit. Het tempo was. Verachten even verder achterhaalde, lijk : Baens. Beullens, Borgmans, dra een
voorsprong
van 500 meter vervoegd.
eza
mijn ploegmaat D;s Keteleer. Toen
Intussen begonnen in het twee- was heel gelukkig op de meet nog
Callaerts, Ceuppens Jos, Coone! °P
S P'S rijdend peloton. —
j ingevolge dera vroege aanval, verBESLISSING IN DE
is Gsorges Mortiers mij voorbij
; Daems, Deferme Andrê. De Riider, Te Mater werd de voorsprong de peloton de grote mannen zich slechts twee meter voorsprong te
hoogd.
Dingens, ^ramser, Keure mans, nochtans opgedreven tot l min. te tonen. Men zag meestal aan de hebben die hem tenslotte de tweegesprongen. Ik kwam in tweede
LAATSTE RONDE
RIET VIER VOOROP
Jacqmain, Snoops, Janssens Henri, 03 op Van Weynsberghe Schils spits Jef Planckaert, Schepens, en de plaats bezorgde.
stelling op de Markt en...»
De weglooers kregen een achter- Baens reed in de voorlaatste ron . Lahay, Laroy, Luyten, Machieis, Van Avermaete. Oelibrandt en hel de Fransman Pipelin. De ene na
._De rest hadden we gezien en
volger : de 'onafhankelijke Constant ,_c evc[1LJ„ BI1TOI VWIVJ,, ^„
de andere probeerde weg te gerawat Willy ons er nog over verGoossens. Na>,at, midden vele kij- ^^ achterhaald onder impuls van *«*. Schoubben Frans, Schoubben -_,
„f
ongewijzigd
tj1dj
eef
en ken, maar tussen de Kiuisberg en
tellen wilde, konden we niet hokers Leopoldsburg gedwarst was, Frans sportten.
J*ak. Sels,__ Theuns, Thumas, Van ,D
%$£„?**%%?&
ieI A A.l?
st trokiien
volgds Goossens op 25 seconden van Toen aan de laatste kleine ronde Looverïn. Van Meèneu" Van Ton-,
^!
zelfde renners de Kwaremont werd de volledige
ren, waut hij werd letterlijk overtot stand gebracht.
de drie kopmannen, wier voorsprong beg.ri.-en
Ray-1 voorbij.
Te Ekelgern aan Km. 90jhergroepe iring
'
rompeld door geestdriftige supporwen j had Giet Hendriks gerloo, Vioebergs, Vrancken
s
lwerd
de
YVO MOLENAERS,
i op het peloton ondertussen reeds
mond, Butzen, Pauwcis, Hinsên,
voorsprong verminderd en De beslissende ontsnapping had
de 'Grote M;rkt €en kleine voo
ters, die door de ordedienst met
vergroot tot l' 25".
plaats aan Km. 165 te Desselgem.
de beste wil van de wereld niet in de omgeving van Tongeren ,was
Toen '
alleen
De Westvlaming Planckaert plaatachter Je omheining konden gewij een ste een korte demarrage, en nietB ij'
houden worden. Hetgeen niet hoeft
goging vaa-SohalIenberg, Masselis, l tegenstaande de pogingen van -het
verwonderen ais men weet <!at Snelheidsrecords werden _
, „ ,..„
1„ra,r,„„,
er, naar schatting van de voor- ren In de Ronde van Limburg niet' Uchtêrvotging óp de drie leiders, die DisT Keetleer wipte hem na en achHendriks Marcel "en Hoevezitter der St. Truidense «Sport-gebroken : het algemeen gemid- hij tot op een 150-tal meter g«na-1 tertjaa[de hm Bij die twee kop. naers
vrienden», Walter Huygens, meer delde bleef onder de veertig kilo- derd was, zou staken. Hij hervatte mannen voegden zich dadelijk daardan achtduizend, misschien wel meter per uur. In dit verband zijn inspanning echter, toen hij zag na Martin Vangencugden, Georges
tienduizend toeschouwers op de dient nochtans aangestipt, dat er aat net vaartje van de Kopmannen Mortiers, Raymond Coeckaerts, MarMarkt stonden !
in de tweede helft van de koers v
enn kort daarna achter- ün Vim'der Borght en Marcel'Jans-BONIFASSI met
voor,
he
..sens. Tenslotte rukte ook nog Willy
Voor wat de belangstelling be- heelwat sneller werd gereden dan
Bodio.t
de
wind
.
K«
zich
uit
het
jagende
peJ
<J
Grote
v nni
spronc|
n
e
B PrÜS
treft, is de 36e Ronde van Lim- in de earste. Het duurde een tijd- ^_
^
^
en op zijn eentje fcwain "t*1
* ta J s
burg, begunstigd door een helder je, eer de renners in deze ope- viër kopmannen" hïim'rond dé" ander
bij de kopmannen, die mï dus
lentezonnetje, inderdaad een zeer ningskoers «op toeren» kwamen halve minuut schommelende voor- mgt ^n achten waren. Daarmet
Cannes
groot sukses geworden. Niet alleen en daarenboven hadden zij tij- sprong op het peloton, dat zich was ,je beslissing gevallen want
Wij kregen 98 vertrekkc.-; aan!toen hij na bandbreuk opnieuw
de start H et
ter aankomst, maar over het gan- dens het eerste wedstrijdgedeelte t kalm hield. Te Bree oobedroeg
het
<
peloton
óók
geDe
Grote
Prijs
van
Cannes,
die
- . eerste koersgadeslte j vervoegde, zijn beslissende demarnoe
hard
er
m
het
se parcours, stond een massa toe- te kampen met een vrij stevige circa
achterste! JJP^JJjJ* T^ J^1ean^ "^ Jaagd werd, ^de weglopsrs waren gisteren verreden werd, kreeg ais bepaalde zich tot eea gezapig in rage plaatste orn met lichte voor"*
"
"
*"~~1
SC'rïOt..
._
T>
:£
:
j
•
^
_i
_
»
_
_
i
t3
rt~tf*n
TH '..''fir» TV.TÏ? r*hi i men
m«r> geleide-i
o-ol.- i H o _ i sprong
cnmnrr te
te» zegevieren.
TOToirïöT-öii
winnaar
schouwers naar deze eerste koers wind, die van Leopoldsburg tot |
•
de T ense
Bonifassi, die op de laatDis
van het seizoen te kijkenBocholt pal op kop stond. Te Bree ™
„ voor yjió ste helling ontsnapte en zijn voor- lijke achterstand op het tijcische-j
DE UITSLAG :
ma opliep. De eerste noemens-j 1) ALFONS HERMANS, 155 km.
Wat de wedstrijd zelf betreft, bedroeg het achterste] op 't voor-; vo]R dat de gang een tikje verenel.
sprong gaandeweg opvoerde
waardige ontsnapping kregen wij j
die eindigde, zoals gezegd, bijna ziene uur circa 25 minuten ! Na- de
in 5 uur 53 min.;
;e eigenfijke eindspurt geen deel 1
Hier volgt de uitslag :
op een massaspurt Tijdens de eer- dien zou hiervan echter meer dan De grme gr0ep begon het achter- j,^ 2<5, Over de lijn komen met er.- l) Bonifassi de 200 km in 5 u ! tewBru
8Sev- ofn na M km- koers- H s t ' 2) Willy Declerck;
aren
ste koershelft was er een ont- een kwartier worden goedgemaakt. Slel stilaan s°ed te maken en volg- kcle seconden achterstel op zijn ze- 2<MO- '-1 Rouvpt nn l W'T» Malli
" Maecfcefterge, Van *"«n)-Kamiel Larnote;
:
*i_:n renners,
« nHnn « P die
A\n
l Ho te
tp As
A«i op
nn een
^f»n paar
naar honderd
honderd meme- ..
,.T.,~U*~
«r;ii.. ^'
^^''^t
"J u v u v tV
t t-'•
u|j 4\'i.-jv>,
o_i
iviat (*-.
, 5 _ Vanderveken,
i;^„j^ r - 7 ,,Vor> en
«n Blo"Rln.
{de
van
wie« Willy
'o ^Mar^nipii
r'I
/MnnT
snapping
van drie
ven
4, ^
p!el
Rentmeesters;
ven vlachtersmaten,
viuunBiuua.icu,
ion worH
< my lnl
^j{°
(Marseille)
z t • -j;
4) 0,1
G : l IMpna-i
(Mona-1iDuynslager,
ie t Kenimeesiers;
v
|res '
die hct ' V,a-,enr..nH tnrrn
Vier
leiders.
IVannitwn
en-.irfu7inna.-ir
Van.
UVldrseiliej
Z.I.,
7\\ *i
Pierre
AWOUTERS.
ter
van
de
'vier
leiders.
een vierde tot gezel kregen, daar
! Vannitsen spurtwinnaar werd. Van- ,
- . '
'
p -22hazenpad kozen. Zij
Troonbeeckx:

aatste Ron
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5) Lode

V
S
,SÏÏSi'j.iS.'^SSt'ÏÏÏ'l^
houfPKm
**M
: . en
__ behield
u-«.:V.ij die tot
-» W*^*£**££%
•'OK- 8)
«i een
««.n peloton
r,oir,tr>r, van
Tron 8s renre-,. %g**™
H'Cn, oocn ^Tote iOittout,
ivm. 69
o», 5j
jaak De Boevere;
Boevere:
7) ^^
Jaak
De vluchters werden kort daarna daat. d*
leiding
3.25;
-ver
.^.ju-^u en
™ !_
*~~t op
.
op 5.27.
8) Willy Vandenbroecke;
ners m(..t Jean
achterhaald
in ..~n~
volle ..—
vaart stoof
geroepen. Ondertussen was het &) Hugo Verlenden;
hst nu gelanceerde peloton, met]
l
tempo
van
het
peloton
enigszins
wind in de rug, door Genk, richting'
10) W. Vermote ; 11) André Van
'opgedreven geworden en verloren Houtven ; 12) Daniel Carpentier ;
Kasseit.
Halfkoers, te Hasselt, waar de bei verschillende renners voeling, bij 13) A. Schalier; 14) Ray Denutte;!
voorrading plaatshad, kreeg het pe-pi
'.zover dat wij met ongeveer 35 man 115) Robert Vandevasije ; 16) Laur.!
ioton weer tegenwind en zakte het
Kuurne (km. 83) opnieuw bereik-! Christiaens; 17) W. De Ceule-l
Jef PLANCKAERT
umpo opnieuw. Staf Van Vaeren'ten. Tijdens het tweede koersge-1 na ere; 18) Richard Everasrts; 19)!
berg kreeg, na pech en een mooie l
DE UITSLAG:
deelte zou de kopgroep onder el- Albert Dhaenekindt; 20) Julien Deachtervolging, dan ook weer aan-,
kander geweldig aan het knokke- pre z; 21) Sente J.; 22) Van Duyn1) PLANCKAERT Jozef, de 19!
sluiting. Dit gebeurde voorbij Diolen gaan en te Geestert kre?en wij slager Albert; 23) Scharlakens
km. in 5 u. 25 min.;
penbeek, waar de Duitser Löder eaii)
val deed, waarbij hij zich gelukkig De liefhebberswedstrijd in af•] verdwenen en m de vijfde ron een ontsnapping van de Nederlan- j Henri; 24) De Maere Guillaume • 2) Pipelin Francis (Fr.) op I'IO
niet ernstig bezeerde.
~ en Hugo Vanlen- 3) Dewolf Henn ,
Voorbij Bilzen begonnen verwachting van de Ronde van Lim-; dejelde men nog J O man. _
^ Wjmneer de orde" was her-1 voorden" p'iet; T/f Stev'ëns "£ur; j 4) Decabouter Arthuur;
sommige deelnemers stilaan
steld waren het De Boevere en Al-'28) Lucas Et.; 29) Desutter Willy;I 5) Desmet Gilbert;
5
lometers te wegen en noteerden we 'succes want niet minder dan 159 ronde sprong Claes .T-B. 'gepast
Eeckhout
welke<e OD ( de
b t v
T,VC «
C
6) Zaegers Jan ;
ss
: flécet
ne
wet- en vergrootte
verdroot tf> voortdurend loop
P
!??
.°Pdade,
eerste lossers
fléchet. de Ne-! renners
boden zich aann voor de weg
sloegen.
Zij
kregen
al
7) Demulder Frans;
derlander \Vim Cuypers, de Duitser start.
Reeds
_____
_______ na__ een
____ paar
^_.__ km____ zijn voorsprong. Na een krach- lijk het gezelschap van Willy De-j
8) Noyelle André;
Stieffeling.
moest Otten lossen en te Nieu-jtige inspanning eindigde hij de
Vandenbroeck, en opnieuw'
9) Van Aerde Michel;
i werkerken waren ,er reeds een 'wedstrijd met 40" voorsprong clerck,
Wereldkampioenvan Rentmeester .en Verlenden.'.
10) Declercq Oswald;
^ZUV^S
; tienta ' renners die °P het ach-itenvijUos Geurts de spurt won — drtws^lou^iet ver
11) Malipaerd ; 12) Demunster L
schappen wielrennen 13)
En toen Sif Zichen-Zussen-^erplan verzeild geraakten Te|van de nog 43 man sterke groep.^f^/spoedfg tot de orde'
Van de Steene (Ned.); 14) Df
in <J
volgend
jaar
De eerste drie ontsnapten in de Ronde van Limburg: Jos Marien, Bolder, kwam er schot
e j koer». i Kun
i 5^™^?'°^ ^„"^
DE UITSLAG
roepen. Te Kortrijk, op 8 km. van
cock Roger; 15) Michiels Guilai
'Maurice
Joossen
demarreerde
op
mans
en
Henckaerts
nog
aanzetJos Sels en de Nederlander Gerard Vergoossen.
l
de mcc-i werd hij opnieuw bijgeme; 16) Le Dissez (Fr.); 17) IA
ïn Zwitserland
; zijn eentje uit het peloton weg. Hij ten. Beide renners waren te laat i > CLAES ^J.B
beend. Het was dan dat de Antkm in 3 u. 08 mm.
clerc (Fr.); 18) Ongenae Marcel
aan de start gekomen en waren
werpenaar Aifons Hermans, die i Op de zaterdag te Parijs ee- 19) gelijk: Schepers Julien, D<
nu na een hardnekkige achter- 2) Geurts Jos op 40".
cen machtige indruk had gelaten [houden algemene vergadering van craye Georges, Desmet Armani
volging tot dicht bij het peloton 13)
Simons Louis
Igeraakt
. 4 ) Baumans Andrf.
de Internationale Wielerunie wer- Vanhuyck Lode, Clerckx Kare
5
den enkele belangrijke beslissin-IVan Genechten Richard, allen z.t
Hun 'inspanning werd hen ech-: * fangs Herman
gen getroffen. Allereerst werden,25) Senaeve M., op 2'45"; 2(
ter fataal en spoedig moesten ze|£ Jf™"16?8 -Tozer
VAN KERREBHOECK de' voorzitter, M. Rodoni (Italië)iTruyeW.; 27) Van Est P.; 28) Bon
de pijp aan Maarten geven. Na J> NMaes
Romain.
29) Rosseel P.; 30) Oelibrani
een 15-tal km waren reeds een ») l JS >
wint veldrit te Mechelen en de ondervoorzitters Soler (Sp.)iC-;
twintigtal renners gelost, terwijl ?> Vanschoenwinkel Frans
en Standaert (België) bij handge- P.; 31) Van Putten (Ned.); 32) Ko
Verachtert te Herk-de-Stad een 1°) Cauwenhoven Cor; I I i Lotz; 23 vertrekkers
klap herkozen en hun respectieve- A. (Ned.); 33) Lemarcq; 34) Vi
Renft : 12)
12^ Vanweerts André;
André: 13)!
131' iv irT-._
Egmont (Ned.).
val deed doch enkele km. verder René:
Van. Kerrebroek,
29 km. in lijke functies bevestigd.
opnieuw wist aan te pikken. Te , 5
u. 08; 2) De Rey op 1.30; 3) Voor 1961 werd de organisatie
1
J1
Spalbeek kregen we een zware j l' ) V ü , ,^ ï
Van den Bosch op 2'; 4) Feremans van de wereldkampioenschappen
valpartij waarin Boss, Dewit,twe.ver Achie]: l / ) Hendnckx O op 2.10; 5) Verschueren op 2.50; l toegewezen aan West-Duitsland
1 ne
19
Van
WOLFSHOHL wint
Meeuwis en Heuvelmans betrok> Le '6) Bellens op 2.55; 7) Philips op:voor de cyclo-cross, aan Zwitserken waren.
°P-'3.05; 8) Furné; 9) Wauters ; 10) land voor de kampioenschappen
veldrit te Parijs
Laatstgenoemde wist spoedig, De bijzondere prijs voor deJGoossens; 11) Fiers; 12) Colin ; op de weg (heren) evenals de
weer bij te benen. Te KuringeniClub met de drie beste geklas- 13) Verdickt: M) Van Riet; 15) cyclo-ball en het kunstrijden en| De Duitser Wolfshol won gist
wer* Tirt peloton in t^ee groe-|seerde renners werd behaald door Vermeylen.
laan Groot-Brittanniè voor deren te Parijs de Wisselbeker .
pen gesplitst en kwamen Desair:«Sport en Steun» Leopoldsburg,
kampioenschappen op de weg en'Chille Joinard.
en Vanderbist in een gracht te-'(Claes. Lemmens cJi Niji)
-'de piste (dames).
Hier volgt de uitslag :
recht. Te Hasselt kwamen df
In Zwitserland zal het kam1) WOLFSHOHL (D.) de 23 fa
renners voor een gesloten overpioenschap worden verreden op in 55.35
weg te staan en werd de koers
de omloop van Bremgarten, waar 2) Talamillo (Sp.); 3) Barrui
geneutraliseerd. Het tweede peloAntonjn Magne de titel won in (Sp.); 4) Declercq (B); 5) Bn
ton moest hier met 37" achter1936.
De pistewedstrijden zullen (F.); 6) I.ongo (I.); 7) Hun^erbu'
ste] vertrekken. Bij het binnendoorgaan op de wielerbaan van Ier (Zw.; allen z.t.; 8) Gandol
komen van St. Truiden waren er
Zurich. De data werden bepaald!(F.) op 31"; 9) Van Damme (E
nog 120 renners in koers. Er
25 augustus en 3 sep- 10) Kymps (B.) OD 1.30; 11) Me
tember
(dienden nog negen ronden over
| nier (F.); 12) Vatüer (F.); l
Melveren afgelegd. In de eerste
De aanvraag tot opneming van,rj u f ra j SS 2 (F.)
ronde deed Bourdou een val en
zeven bonden werd toegestaan, Ploegpnklassement : 1) Span
werd erg gekwetst aan het hoofd;
zodat thans 74 naties zijn inee- 2) Belgiëeen nieuwe valpartij deed zich
lijflJ.
voor in de tweede ronde; hierin
Op de algemene vergadering j=
waren Willems en Stefano bekwam ook nog eens de inrich
trokken.
ting van Zandvoort ter sprake.'
De Nederlanders die nog al zeer
Er waren slechts 52.000 betalen- '
talrijk waren trachtten nu teli de toeschouwers, terwijl deze
kens weer een ontsnapping uit
jlaatsten op 170-000 werden ge- j
te lokken doch hun inspanningen
'schat. De Internationale Unie
werden niet beloond. In de vierde
heeft daarom besloten een scharonde scheidden zich 30 renners
devergoeding te vragen aan de,
Wllly Vannitsen wint de spurt op de St. Truidense Grote Markt en steekt zegevierend de arm in de af maar zij konden het evenmin
Nederlandse bond. Deze laatste!
hoogte. Achter hem herkent men Frans Aerenhouts en Martin Vangeneugden. Georges Mortiers zit op lang bolwerken. Ondertussen wa- Jean-Baptist Claes won te St. Truiden de liefhebberskoers, Ingericht heeft gezegd een onderzoek te
ren een tiental renners uit koer*
de foto verborgen achter Vannitsen.
in afwachting der aankomst van de Ronde van Limburg.
zullen instellen...

IN GROEP

Liefhebbers te Sint-Truiden
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