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Het Belang van Limburg — f -

Ronde van Limburg werd weer een typische Vluchtkoers
met een Massa-spurt

DEWACHTER
de snelste van 53 Man

klopt de hele Groep

DU1VENKRONIEK

De wedstrijd die verreden werd
over de uiterst gladde Limburgse
wegen, en in een zeer snel tempo, bracht tijdens de grote ronde, niet de minste afscheiding.
Bij het verlaten van Borgloon,
gelukte het 6-tal Molenaers Roger en Yvo, Bayens, Plantaz,
Timmermans en Cuyten te ontsnappen en een voorsprong op te
voeren tot 80", waarvan ze bij
het binnenkomen van St. Truiden
nog amper een 200-tal meter behielden, pier doet De Bock Albert
een zware val en is verplicht de
strijd te staken. De vluchters be- Een naam, die in de duivenven bestatigd, maar de fietg
HET WONDERJAAR 1950
houden tijdens de 3 kleine ronden middens
heel wat klank heeft, is
kwam ditmaal niet mee naar Melt
rs
™!. !£f?"5- ongetwijfeld deze van Clerx Hu- Clerx, die in de voorbije Jaren dert.
e e
bert uit Meldert.
Cierx heel wat had bijgeleerd, verwierf
dde alaatste
a t P kleine
«*« ronde
* er in ge- slechts
- Ondanks
n
duivenmelker is sedert in de duivenmiddens burgerrecht
EEN FLINK JAAR 1952
1946
en heel wat duivenmelkers gin- De duifjes van Clerx brachte»
opgewerkt tot een ge- gen met ontzag opkijken naar voor hun baas, heel wat zaad in
der Plantaz
vreesd
*melker »• Hiermede zul- de jonge (als duivenmelker wel het bakje en het hoeft dan ook
l lengte
heel wat melkers het eens te verstaan) Clerx. Hij beschikte geen betoog, dat Clerx voor zijn
voorsprong.
zi n en dat hi
goede ras over het goede ras, gepaard met diertjes was. ledere morgen it
'
J
'
J
1. PLANTAZ Joan, de 124 km. heeft, bewijst de
*naar een een goede gezondheid en de uit- 5 uur, het was niet hij die hot
vraag
in 3 u. 3 Bmin.
eitje of een koppel jongen.
slagen lieten dan ook niet op zich ons vertelde, maar wel zijn vrouw,
2. Bayens Jos. op l leengte.
wachten.
trekt Hubert naar zijn duivenhok
8. Timmermans Willy
NAM IN 1946 EEN AANLOOP Blauwe Wltpen : 15 maal gezet — en neuriet dan het liedje : Ik zio
4. Schellekens Jan
14 prijzen waaronder 4 eersten. er zo geren mijn duivenkot en
MET DUIVEN, GEKOCHT
5. Molenaars Roger
De
Witte : 15 maal gezet — 14 wanneer de vrouw hem niet roept
. Cuyten Martin
OP DE MARKT
prijzen waaronder 6 prijzen tus- dan zou Clerx wel de ganse dag
. Molenaers Yvo
op zijn hok blijven. Zijn palmaDaar men niet steeds over dui- sen de eerste tien.
8. Wouters Leon
ven moet beschikken van geken- JonSe Vale i 15 maal gezet — res was schitterend, hetgeen UT
8. Vannitsen Willy
de liefhebbers om een hok te vor- «venveel prijzen met 10 tussen de lezer zelf kunt afleiden uit d*
10. Gfondelaers Robert
uitslagen, die hier volgen.
men,
bewijst eens te meer het i10
11. Van Cauwenebergh Emiel
16
De Jonge Vale verdrong d*
ihok
van
Clerx Hubert In i946CaJixte
£ezet —
12. Michiels Jacob
l _i_t^
kreeg_ hij
het
in
zijn
hoofd
Blauwe
Witpen en werd kampioen
13. Van Eisen Louis
i__j
_i__» _
14. gelijk, een groep van 38 ren- zich rnetL*, het
« diiivenmelken
» be-] De4 Hoppele j 15 maal gezet — van het hok en vloog 4 eerst»
zi
ta
prijzen.
ners : Tielemans Constant De- &
houden. Trok naar de
te Diest en kocn
15 maal
ezet
De Witpen
3 eerste prijzen,
bruyn Petrus, Smets Alf ons Rem- markt
t
«'
•«
*
~"
prijzen.
waaronder een Ie prijs met 4 mikes Willem, Van Marts Alb., Pans een
Paark J°n&ele blduiven. Er kwam nog Vaal
: jonge duif — 6 nuten vooruit, maar zonder ring.
Const., Vandevelde Jos., Hendrix
°PP
J van H. Baerts uit eerste Duivin
prijzen vanaf Solré tot De Jonge Vale wordt 4 minuten
Willem, Temmerman Willy, Luy- Lummen
en
Clercx
kon
beginnen,
later bestatigd en werd nog eerten Rik, Froidcoeur Qvill.', Bor- [ ondan ks de tegenkantingen van Noyon.
ste.
man J., Sohrauwen Corn., Heyen moeder de vrouw. Deze was er In totaal 180 prijzen.
Blauw Duivinnetje : 17 maal
Arm., Vrndenotelaere Alfons, wel mede akkoord, dat haar halgezet 17 prijzen, waaronder een
ve trouwboek met duiven speelWolfs Martin, Vangrrunsven Wim, de>
maa
Ie prijs op de Provinciale inReyns Carlo, Wouters Jan, Vanr dat blijven «plakken»
schrijvings-concours te Herk-d*»
dongen Al., Wouters Lode, Hen- (telkel>s *r duiven Ingekorfd werStad en 6 tweede prijzen.
l den, daarmede was zij het niet
drix Cyr., Vangeel Theo.
De Witte : 13 maal gezet eveneens. Toch Is het aannemelijk,
veel prijzen. Een Ie prijs op Lamdat een duivenliefhebber tot in
busart met 10 minuten voop.
de late uurtjes blijft, want over
Jean DOTTO
sprong.
duiven geraakt men immers niet
wint de Beklimming
Geschelpte duiver : 9 maal go»
uitgepraat. Moeder de vrouw gezet, 7 prijzen met een Ie prijs op
raakte er echter gewoon aan en
van de Faron - berg
Laon.
De Fransman Jean Dotto won Hubert legde zich met een ongeeens temeer de beklimming van k ende geestdrift op het «dulvenJonge duif (dochtertje van
de Faron-berg te Toulon frank- melken> toe.
Blauwe Witpen) : een Ie prijs en
rijk).
10 prijzen tussen de 20 eersten.
Alhoewel nog leek zijnde, deed
1
Wit Duivinnetje :
behaalde
hij het nog zo slecht niet, want
geen eerste prijs, maar klasseermet on e duiven m 1947 werden
Dotto verbeterde zijn eigen re- '
J »
de zich op 12 inzetten tienmaal
dan 96 prijzen becord van vorig jaar dat 18 051/5 er met
tussen de tien eerste.
jhaald,
waaronder 3 eersten. De
over de 5 km. 600 bedroeg.
De teen (bij het ringen werd
Ziehier de uitslag :
l duiven gingen mee tot Noyon en
een teen uitgerukt, vandaar die
1) JEAN DOTTO, de 5 km. 600 St. Denis en op het einde van
naam) zesmaal gezet en zesmaal
in 17' 54" 5/5
het jaar bevolkten reeds 8 dui2) Astrua 18' 29" ;
tussen de 5 eerste.
vers en evenveel durvinnen het
3) Caballero 18' 41" |
Rode Witkop : ie prijs op Laon
hok.
4) José Gil 18' 52" ;
tienmaal gezet en 8 prijzen.
5) Panier 18' 53" ; 6) Louis Bo- Het ging steeds crescendo en
Rood duivinnetje ; Ie prijs t*
bet 19' 02" ; 7) Vincent 19' 21"; in 1948 werden er 124 prijzen
Schaffen op Noyon en 4 prijzen
8) Gerbino ; 9) Corrado ; 10) Mi- in de wacht gesleept. Daar hij
tussen de 10 eersten.
rando ; 11) Gemlniani ; 12) Ruiz; het getroffen had met de aan13) Coste ; 14) OCKERS 21' 02"; [koop van duiven op de markt,
Op een prijskamp te Diest wer15) Jean Bobet ; 16) Tanguy ; 17) trok hij er andermaal op uit. Ditden er op een Zondag acht jonge
Crlstani ; 18) Apo Lazarldes ; 19) maal ging het naar de markt in
duiven ingekorfd, waarvan er 7
VAN STEENBERGEN 22' 54"
Beringen en kocht hij er een Jontussen de eerste tien eindigden en
20) Petrucci 23' 50".
ge duivin die om haar kleine
de 8e duif de 13e prijs behaalde.

Clerx Hubert uit Meldert

een flink Duivenmelker

TIen anderen, waarbij de Lim- tijdens het eerste van de twee
burgers Van Ende, Gielen en kleine rondeken» bijgehaald.
Sneyers, waren toen ook reeds Daar bleef het dan bij': naderzeer dicht genaderd en zij hadden hand zou niemand meer weggehet peloton vlak op de hielen.
raken en S3 renners boden zich
Juist voor Lanaken bereikt aan voor de fantastische eindwerd, IJepen de eerste twee groep- sprint, die Gaston Dewachter op
de eindmeet werd er met hele en halve lengten gerekend en van de jes samen. Er vormde zich aldus overtuigende wijze won voor
£3 sprinters werden de eerste dertien geklasseerd ! Deze typische een kopgroep, die bestond uit de Frans Loyaerts en Jos De Feyvluchtkoers had de grote groep vermoeid ! Dat werd ondermeer ook volgende negentien renners : ter.
nog bewezen door het feit, dat vermaarde sprinters als Henk Faan- Impanis, Sohils, Sneyer», Van
PIERRE A WOUTERS.
hof, Ward Peeters, Jet Schlls en Jan Zagers er niet In slaagden een de, Gielen, Van Roosbroeck,
Wagtmans, Close, Meeuwis, De
plaatsje tussen de eerste tien te bemachtigen.
DE UITSLAG
Valck, Theissen, jochums, Harry, 1) DB WACHTER GASTON, de
Een typische vluchtkoers, dat werd bereikt aan een gemiddelde Leysen, Cavana, Peiremans, Van 200 km. in 5 u. 10 min.
was de Ronde van Limburg in- uursnelheid van 38 km. Het was Breenen, Claes en Jos Hendriekx. 2) Loyaerts Frans, op l lengte.
derdaad weer ! Maar daarom niet op de weg naar Kerkhoven dat
9) De Feyter Jos
HERGROEPERING
eentonig vso het begin tot het ein- Impanis en Ward Peeters uich
4) Storms Jan
toonden : zij namen een kleine Uit deze kopgroep probeerde 8) De Valck Jan
de !
Er was een Impanis, die er voor voorsprong op de groep, die er een Wagtmans weg te lopen, doch hij 6) Plas Jos
1) Hendrikx Marcel
zorgde, dat de eerste koershelft ogenblik een matiger tempo geraakte niet ver.
niet versmachtte in het hoge tem- scheen t? willen op nahouden.
Het peloton naderde ondertus- 8) Roks Thijs
Omwille
van
een
valpartij
voorpo. Ontsnapt met Ward Peeters, bl
sen hoe langer hoe meer en vlak 9) Stroobant»
corgde het Bakkertje van Berg J Lommel verloor men de twee bij de Hallembaye werd het een 10) Verhaert
daarna voor een tamelijk lange weglopers een ogenblik uit het hergroepering. Een achttal ren- 11) Faanhof
12) Berln
Glorleux
ontsnapping met de Waal Vanderners gingen, onder leiding van 13
•tockt, die echter te vroegtijdig | 1 l Waal Henri Smets scheen Suykerbuyck, Zagers en Gielen, 14 >
deze val het ergst te heb- met een kleine voorsprong naar de l > ex-aequo
Depredomme,
moest begeven. Achterhaald, eerst en b Hezee
door een achttal renners, daarna ^_ _ „ ^'^och
^ook de Frans- top, waar Plas de spurt won voor Cavana, Desmedt Eduard, GIJde
man
Nederlanders Eak- Peeters en Elaerts, maar in de BELS Louis, Impania Ray, Edoor een tiental anderen, wou lm- ker en
der La
ar en de Lim- afzink hervormde de groep zich laerts, GIELEN F., Meeuwis Repanls zich nog niet gewonnen geven, voor de groep, die bij het na- burgsr Pol Schaeken, wiens voor- volledig. Nest Sterckx werd hier né, Janssen Marcel, Caupain,
Hakselmans, Gelissen, Jochums,
deren van de Hallembaye-berg wiel verwrongen was, werden hier uitgeschakeld door bandbreuk.
echter niet meer te houden was. uitgeschakeld. Even verder hadLOUIS GIJBELS ALLEEN ! Janssens Jef, Claes Georges, VAN
Voorbij Hautain - St. Simeon, den Leo Buyst en Rik Serin — En daar schoot dan weer een ENDE Ward, Schneider, Close,
tweede helling voor de «berg-!Iaa. ^noemde zette een hard- renner weg uit het peloton ! Zijn Theissen, Vandervelden, Harry
«Hl.»
wo. er
«•«!«,
d« solo-vlucht
.oio-vlucht nekkige achtervolging in - mt- rugnummer hing gedeeltelijk Marcel, Leysen Karel, Zagers
prijs» was
dan de
De Hertog Alois, Vandernaar beneden en hst nummer was Jan,
van Louis Gijbels.
Tot voorbij geschakeld.
*toclft' Suyckerbuyck, Cerami,
Tongeren wachtte de Limburger, Ondertussen was Ward Peeters onleesbaar, maar de positie kon Jal
alleen aan de leiding, echter te- weer ingelopen, doch Raymond niet bedriegen : dat moest Louis' >ssen René, Peeters Watd, EoBaerts Jan, SNEYERS Karel,
vergeefs op helpers, die hij nodig Impanis had in de Waal Vander- Gijbels zijn !
Schils,
Wagtmans,
Desmedt
bad, om zijn ontsnapping een stockt Robert een andere helper De Limburger reed geruime Ravm
- Guns, Van Roosbroeck,
•chijn van kans te geven tegen gekregen. Te Neerpelt passeer- tijd alleen op kop en bereikte
den die twee 45 seconden voor de Tongeren met een paar honderd Meneghetti, Leclercq, Peiremans.
een waakzaam peloton,
roe en te
64) Sohwarzenberg (ver).
Te St Truiden zelf ging een'£hun
P
Bocholt (km. 79) was j meter voorsprong. De hulp, waarandere Limburger, Frans Gielen;'
voorsprong
reeds
gestegen
op
hij
blijkbaar
rekende,
kwam
r
tot
PLAS WON DE
anderhalve minuut.
niet opdagan en het was een geop zijn beurt zijn kans. Hij geBERGPREMIE
sloten groep, die hem kort nadien
raakte twintig seconden vooruit
Aan deze Ronde van Limburg
OP JACHT !
achterhaalde.
en dat was veel als men rekening
In de groep gaf men er zich En zo naderden wij dan stilaan was ook een «bergpremie > verhoudt met het feit, dat het peloton niet lang aarzelde, om de te- vrij spoedig rekening van, dat .weer St. Truiden, terwijl de groep bonden, met klassementen op de
genaanval In te zetten, een tegen- met achtervolgen niet mocht ge- elke nieuwe ontsnappingspoging Hallembaye, op de helling van
Hautain-St. Simeon en op deze
in de kiem smoorde.
aanval die ook deze laatste poging talmd worden.
van
Borgloon.
deed mislukken : het moest een De Jacht had voor gevolg dat
MET GIELEN OP KOP
Op de Hallembaye kwam, Plas
verscheidene renners, waarbij Vic
massa-spurt worden !
DE KLEINE RONDEN IN
Jacobs, Van Sambeek, Guns, Even voor de Fruitstad bereikt eerst boven voor Peeters en ZaHulshof en Adams, moesten los- werd, slaagde
de Duitser Theis- gers> op de hellinS van Hautains
DE VROEGE AANVAL VAN sen.
.. fi Simeon won Peeters voor Zasen er nochtans
een
IMPANIS EN VANDERSTOCKT
Te Opglabbeek werd de derde voorsprong te nemen. Frans Gie-lgers,!n plas , en °?Jj 1ïelIln,S
De kille,, grijze mist was niet Limburger uitgeschakeld. Karel jlen sprong er alleen achter en Sou
boven voor Plas en Peeters.
helemaal weggetrokken van de Van Dormael stond met platte de vluchter te St. Truiden berei- eerste
ken. Vooraleer over de eindmeet De eindstand was als volgt :
St. Truidense Grote Markt, toen 1band lanS" de baan.
de heer burgemeester Scheepers
oerlussen had zich uit het!te passeren, moesten de renners 1) PLAS (winnaar) en Peeters,
het startsein gaf aan een indruk- peloton een groepje losgerukt, dat eerat noj de traditionele ronde 6 p.
snel de vluchters naderde.
over Melveren maken. Frans Gie- 8) Elaerts en Zagers, 3 p.
wekkend peloton.
len stak Theissen, die zich door
Nadat de Oostenrijker SchneiACHTTIEN LEIDERS
bouw «Sneeuwwitje > werd geCLERX Hubert
VOEDING EN SPEELWIJZE
groep liet inlopen voorbij en
der als laatste zijn rugnummer Alhqewel zij nooit ver uit de de
noemd. Het viel mee, want met
Waar Clerx op Solré een niet
was komen afhalen, hadden de groep van het peloton geraakten, !bereikte met 20 seconden voordeze duif behaalde hij hetzelfde 1951 Was goed te noemen, maar te kloppen kampioen is, speelt hij
sprong het startpunt, de St. Trui€ Sportvrienden » precies 101 ren- wonnen de achtervolgers
jaar
een
Ie
prijs
op
Noyon
met
toch iets minder dan 1950. De toch liefst St. Quentin en Noyon.
dense Grote Markt.
ners voor deze 29e Ronde van veld.
liefst 26 minuten voorsprong en Blauwe Witpen werd de kampi- Zijn duiven zijn ondergebracht op
Limburg.
Rond
Mechelen-aan-de-Maas Er dienden toen nog twee roneen Ie op St. Quentin. Nog be- oene van 't hok : 4 eerste prijzen. twee hokken, welke goed verlicht
Tijdens het eerste uur viel er!werd Raymond Impanis, die Van- den van 7,5 km. over Landen aftrekkelijk Jong in de duivensport Deze duif werd zestien maal ge- en verlucht zijn. Tijdens de win*
buiten bandbreuken van Barbé, derstockt achter had gelaten, in- gelegd.
werd hem door heel wat liefheb- zet en behaalde 16 prijzen. Ne- terperiode is de vloer bedekt mei
Kramer, Walschot, Verpoorten en gelopen door acht renner» onder De jacht pp Frans Gielen was
bers de raad gegeven van fles- gen eerste prijzen werden be- stro, dat de hokken droog en ge*ondertussen
in
'volle
hevigheid
Petry, en enkele premiespurten leiding van de Belgische kanv
jes en apothekerspillen te gebrui- haald en in totaal 165 prijzen, zond houdt, 's Morgens "én ".'g
ontketend en de Limburger werd
weinig te noteren. Leopoldsburg pioen Jos Schils.
Een honderdtal renners betwist- Te Heester ging Vermeersch aan i
* *
*** ' 1.*
....Proberen. terwijl 4 hangklokken naar Mel- avonds mogen de duiven een uurdert verhuisden. Tevens werden tje rondtoeren, terwijl zij natuur»
ten gisterennamiddag de Elfsle- de haal, gevolgd door Sciardis, Van n
denronde, piet start en aankomst Est, Borgmans, Pascal, Devos en want een gedrogeerde duif werd er 7 eerste series en 25 series lijke en gezonde granen en zuite Brugge, over een afstand van Neyt. Dit groepje hield er een flin- zesmaal gezet en zesmaal kwam gewonnen. Te Schaffen waar een ver drinkwater krijgen. Waar hij
220 km.
ke vaart op na en bezat spoedig 30 zij veel te laat. Sinds toen is er wedstrijd plaats had over drie zich tot op heden beperkt heeft
Vlak na de start ging Arthur sec. voorsprong. De vluchters kre- geen pilletje of flesje meer In Zondagen voor een fiets, kon tot snelheidsvluchten, gaat hij
Mommerency aan de haal. On- gen te Ruien gezelschap van Blom- huis gekomen.
:ierx na de tweede Zondag de zich dit seizoen toeleggen op de
danks het hoge tempo van het pe- me, Gijselinck, en Cleenewerck.
Clerx, die heel wat had ho- 'iets niet meer verliezen, want hij'halve fond.
loton had de vluchter spoedig een
ren vertellen over het weduw- telde meer dan 100 punten voormooie voorsprong, tiothters en Da- Daarmee was de beslissing In schap, ging het in 1949 ook maar
We zijn ervan overtuigd, dat
niels gingen op zoek achter de lei- deze Eelfstedenronde echter nog eens wagen. Het experiment sprong. De laatste Zondag werd
hem fataal daar de duiven van Clerx met zijn opgedane kennis
der, uoca zij lukten niet in hun niet gevallen. De vluchters kregen
poging : Van Kerckhove bracht de groep weer vlak op de hielen en slaagde, want zijn palmares' achter terugkwamen en nog 10 het in deze tak minstens even ver
net peloton tot bij die twee. Het de beslissing zou pas een tijdje na- luidde : 160 prijzen met 5 eer- minuten rondtoerden. Toen wer- zal brengen als in het tot op heden er op 2 minuten zeven dul- den toegepaste systeem.
;evoig was, dat Jwommerency te dien vallen, toen een zestiental sten.
«aston Dewachter ? Niet gezien in de koers, maar wél in de
fantastische eindspurt van 63 renners, die op de St. Truidense Grote
Markt de apotheose was van de Ronde van Limburg !
Dewachter won deze sprint, na een nijdig duel tegen Frans
Loyaerts en Jos De Feyter, inderdaad op overtuigende wijze. Het
werd geen centimeter-spurt, zoals men had kunnen verdachten,
toen het machtig peloton de laatste kleine ronde was ingegaan. Aan

-

?

Marcel Rijckaert

Winnaar der

Elfstedenronde

iioesemre, na 32 km. koers, Viü renners zich losrukten om de eindvoorsprong had op de groep.
spurt te betwisten, waarin Marcel
Na 'n twintigtal kilomeier nad hij Kyckaert zich de snelste toonde.
iets van zijn voorsprong verloren.
Op dat ogenblik had men reed» enDE UITSLAG
keie acnterblijvers
genoteerd, 1) MARCEL RYCKAERT de 220
waarbij De Graeveleyn en Pau km. in 6 u. 01;
wals. Boigeloos werd uitgeschakeld 2) Buyl Gerard op 2 langten
door peen en zou, gezien het hoge 3) Denys Henri; 4) Schotte Albetempo, geen aansluiting meer krij- ric; 5) Vanden Branden; 6) Mollin
gen.
Maurice; 7) Cleenewerck; 8) Van
Op hun beurt liepen
enkele an- Kerkhove ; 9) Ex-aequo : Van Est
..
dere renners uit de groep weg, om I (Ned.), Borgmans, Jullen Van
Ie achtervolging op de ymchler in ,Dycke. Couvreur en Wambeke- 14)
te zetten. Arthur Mommerency Rondelez; 15) Jonckheere; 16)
Op de diploma's, die onlangs 155 prijzen met 5 eerste. Het
Trouwens op het hok van Vaftn
werd weldra vervoegd door Julien Vande Voorde; 17) Ollivier op 1'20;
de Mechelse duivenmaat- jaar 1949 zag Pierre Vanderhal- derhallen huizen er prima rasdui»
Van Dijcke, Mollin, Geerts, ïael- 18) Labaere op l'C5; 19) Demulder- door
deman, Gyselinck en Tijtgat. Kott 20) Oreel; 21) Devos Boudewijn; schappij « Volharding » uitgereikt len 147 maal in de prijzen klok- ven. Er zitten vijf duiven, die ta
nadien kwam het ganse peloton 22) Neyt; 23) Blomme Maurice werden, vonden we een kampioen- ken met weerom 5 hoogvliegers ; het afgelopen seizoen niet minbij.
24) Taeldeman; 25) Van Brabant schap toegewezen aan melker P. het waren er 150 met 4 eerste der dan 100 prijzen bij elkaar
Bij de doortocht te leperen wer- Lionnel; 26) De Keyzer; 27) Ex- jVanderhallen voor de oude dui- prijzen in 1950. De twee laatste vlogen. Dat maakt een gemiddelden meerdere renners het slachtof- aequo : Van Staeyen, Van Geffen ven, de jonge duiven Ie reeks, jaren brachten het hok Vander- |de van twintig prijzen per duif,
fer van valpartijen. Eerst waren (Ned.), Scheppens, Vermeersch de Ie inzet, de Ie en 2e inzet, hallen achtereenvolgens 146 en l hetgeen over vijf exemplaren onhet Mathys, Tytgat, Reniers en Gentil, Dhaenen, Adriaenssens Re- het meeste aantal prijzen met [145 prijzen. Het zijn voorzeker j noemelijk veel is. De h. Vander»
V andersteen die ten val kwamen, né, Desmedt Gilbert, Theuns en dezelfde duif, de meeste prijzsu cijfers, die geen verder commen- 'hallen komt moeilijk uitgepraat
daarna Pauwels, Ardijns en Ver- Depoorter Jules,
over gans het seizoen en het al- taar vergen, temeer als men be-, over zijn «Zwarte boer >, de besmeersch. Het peloton, dat bij de
gemeen kampioenschap.
denkt, dat de kolonie duiven, die er te vlieger op het hok, waarmee
doortocht door de stad uitgerekt
We geloven geenszins te over- jVanderhallen op nahoudt niet ho- hij te Mechelen het kampioenwerd, hervormde zich aldra.
drijven, wanneer we beweren, dat ger reikt dan dertig. Om zijn schap der beste duif won. Van da
Nadat een poging van Wauters
Liefhebbers te Riemst
de h. Pierre Vanderhallen, die te- prestaties nog beter te doen uit- 20 keren, dat deze duif werd temislukte, noteerae men te Kortrijk
vens erevoorzitter is van de plaat- | komen, willen we zijn prestaties 'gekorfd, vloog hij 20 maal tus»
(103 km.) een andere aanval, van
REEDS DE DERDE ZEGE selijke vereniging « Volharding > , van het laatste vluchtseizoen even sen de prijzen en won nog tienSciardis, Denijs, Deprijcker, Ver en voorzitter van het samenspel .nader analyseren
meersen, Peeters. Ook dit vijftal
maal de verdubbelingen. In toVAN JACOBS
werd ingelopen.
| Eisden - Lanklaar - Mechelen, de Bij die 145 prijzen noteren we taal won de «Zwarte Boer > alzo

Sfaat er nog wel een Maat op de Prestaties
van het Hok van Kampioen Vanderhallen
van Meedelen aan de Maas ?

l>e eindspurt van de 53 man-sterke groep op de St. Truidense Grote Markt. De eerste vier zijn
Dewacliter, Loyaerts (rechts), De Feyter en Storms.

ONAFHANKELIJKER TE RIEMST

Vermaelcn de sterkste in de Sprint
gaat Deborre al met eens
De koersinrichters van de «Gro- In de Ambiorixstede zelf note- km.)
te Prijs Pierre Lovrie» hebben on- ren we, dat de nog voltallige groep machtig aan het demareren en hij
danks het zonnetje dat zich niet juist op l min. volgt en dat op l verovert een paar honderd meter
voorsprong, deze behoudt hij tot
definitief door 't mist^ordijn kon min. 30" Bronselaer volgt.
werken, toen geen reden tot kla- De drie vluchters die te Ton-e- °P dewato? van de lastiSe HallemDesmedt l min. «n Vergen.
!ren i min. voorsprong hadden
mm
- achterstand tellen.
In het inschrijvingslokaal lopen blijven nog een tijdje voorop doch 5°ver
„
steeds renners binnen en groeit de 'de achtervolging werdt onmiddel- °P de terugweg naar Riemst zal
deelnemerslijst voortdurend aan. H jk na de Ambiorix-stede inge.;et. Deborrf «et niet meer
Tegen alle verwachtin-en in, wor- Op weg naar Houdin losssn Ber- bülwerken tegen de vereende
den de controleboeken gesloten te; den en Demeyer
uit de groep
ter- t7i-»l
krachten
vanruröia
de taLrlaiT)A
rijke eachter"
°
*
(T«>«e
i\a
f\r tv\n —
13 uur met CO renners.

l wijl te Hacourt J. P. Cox plat volgers. De twee kleine slotron-

Riemst dat vol belangstelling is, rijdt. Op weg naar Herstal" (85 den leveren nem niet veel meer
waar honderden koppen zijn sa- ! km.), worden de drie vluchters op' e Wale e en
mengedrumd aan de vertreklijn, door de groep terug opgeslorpt. . adden
?.
«
Godart die last
wordt vandaag een hoogdag. Tel vliegen die defect had moet af- £
^et hun versneller en
el
ae a
13,30 uur stipt wordt de grote stappen. De groep houdt er ech- ~
* J"* i
bende door de afgevaardigde van' ter een zo gezapige gang op na fijnen uit het strijdperk. Tenslotte
zijn
het
een
zestigtal
rende B.W.B. Vandereyst, de weg op- dat Vliegen weldra terug aanslui-

ners die zich in de helling tegengestuurd. '
ting vindt.
over de kerk voor de eindspurt
Het koude weer is een eerste teAan de berg van Sajve
aanbieden. Deze is zeer lastig ten
genslag voor de renners, die moei- achtereenvolgens
lijk ingereden komen. De eerste
van Kumtich is
kilometers dienen dus alleen om en Kessler.
de stramme benen los te draaien
Na de top van deze helling ver- e snelste.
en het is in het zicht van Lana- t achteren achtereenvolgens
nog
DE UITSLAG
ken, dat het' tempo verhoogt. De twee groepjes, eerst Vandewiele,
snelheidsmeter schommelt steeds j Debond en Dries en dan Bovi ;
1. ROGER VERMAELEN, de
tussen 40 en 50 km. per uur. De Godard, Pallard, Simons en EoVolder is eerste pecrivogel en doux. Te Micheroux komen wij 180 km. in 4 u. 45 min.
staat te Lanaken met een defecte voor een gesloten overweg
te
2. Vandenbrande Julien
derailleur. Hij zal herstellen en on- staan waar het groot peloton
middellijk de achtervolging inzet- j door al de achterblijvers vervoegd 3. Donders
ten en bijbenen. Over Op£rimbie, wordt. Onmiddellijk na
Mlche- ' 4. Ingels
5. Herman
Mechelen aan de Maas en As, op roüx doet er zich een valpartij
6. Coppssmette
31 km. van het vertrek, gaat het voor waarin een vijftal renners
7. Vandewiele
in een hoog tempo ei etaeds in betrokken zijn en welks Havelan8. Debruyne Alfred

13

melker is, die het meest opgang 9 eerste prijzen, 76 prijzen in
Er waren 55 vertrekkers.
Reeds in de eerste ronde over maakte in deze naoorlogse jaren, de eerste tien, waaronder 30 maal
in de eerste drie en 42 maal in de
Vlijtingen en Vroenhoven, werkKOBLET . VON BUEREN ten Steenbakkers en Vander Wey- BIJZONDER SNELLE OPGANG eerste vijf. Dan moeten we er bijzich aan de leiding. Maenen
j voegen, dat die 146 prijzen het
winnen de nacht van Zurich den
trachtte hen bij te halen, maar
Als jongeling had hij in zijn plaatselijk spel betreffen. VanderDe ploegkoers, Zaterdag te Zu- mislukte. " ' ' - een 8 r ° teron - ! geboortedorp te Opgrimbie wel hallen blijft een melker, die niet
rich verreden en die de « Naoht de
I . M ~ iaan duivensport gedaan zoals wel bang is zich buiten eigen kring te
van Zurich » genoemd wordt, gaf naye. Hierin"
sen de. leider,
het
vo gen d resultaat :
l va
aohtereenvolg ens het gezelschap < merendeel der knapen al eens wenden en de beste duiven uit de
doen
Vanduppen,
Neven,
''""'"
lw««.<»«m.
t- bekampen.
t.oL.<.~..«». Zo
^„ zagen
.
Maasgouw te
1) Koblet - von Buren (Zw.)
347
n
Fooy,
1
.
,
km. 549 (nieuw ree.)
89 p. Melders, Wassen en Reyns.
Na de oorlog vatte hij te Me- we hem tijdens het voorbije seiOp l Ronde .
Zodat wij, terug te Riemst 8 chelen aan de Maas kordaat de zoen, alhoewel de Mechelse maat2) Plattner . Bruneel
93 p. man aan da leiding hebben.
jduivensport aan. Het werd hem!schappij niet deelnam aan het sa3) Strorn - Hoermanu
32 p. Hun voorsprong bedraagt l min. van meet af ernst. Hij schafte menspel,
regelmatig
daaraan
4) Schulte r Peters
26 p. op de door Paquay, Helleven en ich onmiddelli k
Vrancken getrokken eroep De
J een stel rasdui- meedoen en regelmatig tussen de
Op 2 Bonden :
aan die nem van he
5) Diggelman - Zetonder
'
^ J aar jP ri Jswinnaars vermeld staan. In
n p. derde ronde loopt weer zoals de i ven
J
Op 3 Ronden :
reeds
toonaan die zin stegen het totaal aantal
eerste. Hierin spant de groep zich 1947
'in'" af
~* —
" onder
— J "~ Jde
" '"'
6) Blusson . Ohapatt*
25 p. ernstig in en de voorsprong der gevers van de Maasgouw brach- behaalde prijzen door de Mechel7) Kubler - Acou
18 p. leiders krimpt zienderogen.
ten. Wanneer we een
oogslag se kampioen tot 211. In dit MaasOp 4 Ronden t
In de vierde ronde zullen zij dan werpen op de behaalde uitslagen lands samenspel bleef melker Van8) Roth - Bucher
50 p. ook en dit te Berg,
bijgehaald
derhallen net zoals in de «Vol9) Nielsen . Klamer
32 p. worden. Ju ds Jekcr - vallei snur z e r is
Op 5 Ronden :
ten Vrancken, Dirix, Truyers en' '
het opvallend hoe hij een harding: »-kring te Mechelen aan
10) Schaer - Kamlber
82 p. Neven nu weg' en nemen 50" voor- i constante lijn heeft weten te leg- de Maas een der grote toonaanOp O Ronden :
sprong op de gro-p, die nog steeds gen in zijn prestaties. Zijn kolo-'gevers. Het zou ons te ver leiden,
11) Clerici - Mueller
19 p. ruim 20 man te* . Bij bet ingaan nie duiven is qua hoeveelheid in moesten we hier een min of meer
Op 9 Rondsn :
der slatronde zullen de 4 genoem-jal die jaren slechts in zeer ge- gedetailleerde opgave geven van
12) Preisikeit - DecorU
p. de^vluenturs, op hun beurt, tot de Irins-e mate veranderd. Het aan- de prijken van het hok VanderOp 11 Ronden :
dat de H. Vander- hallen tijdens het voorbije sei13) Meier - Born
8 p.
behaald.
vergaarde, bleef nagenoeg
Op 13 Ronden:
ven. Dirix, Vrancken, Paqua'y en
14) LafrancüU alleen
(Noetali) Truyer» geven nog een ronde lang, i°0k leder jaar hetzelfde. We zouhad opgegeven.
VERSTOKT
d« indruk de beslissing afgedwon- j den hierin een bewijs kunnen vinWED U WSCHAPSPELER
gen t« hebben, doch tenslotte is den van de degelijkheid van da
het een Indrukwekkende groep die duiven, doch ook van de melker,
ïksh, voor da eindspurt aanbiedt, trp(. i- ppn m^^^r- rii» uitBij dhr. Vanderhallen moet men
toont Fons Jacobs zich dé
Liefhebber» te Remiconrt hierin
ven misschien niet het maximum niet meer praten over het nestsnelste.
,wil halen, doch c!ie er de voor- sPe!- « Niets voor mij > verklaart
VANDERS&ÏISSEN R. de snelste
;
keur aan geeft een constant ren- mJ onmiddellijk. Daar is tijd voor
DE
UÏTST.AG
69 Vertrekkers.
t)
ALFONS
JACOBS,
110
km
dement te kmuien behouden. Het nodi
S en over het gebrek aan tijd
J) VANÖERSMISSEN Roger,
eeft

ge en Palard tot opgave dwingt,
gesloten gelederen verder,
Geen aanvaller, maar allen hou- Te Herve waar 100 km, zijn af. 8. gelijk i Vangeneugden, Vlieden er een hels tempo op na. Op
weg naar Zutendaal zien we Van l groep in gesloten gelederen
Heel Gilbert afstappen om bij tejbjj. Nadat Gijzermans te Batlsse
pompen. Voorlopig heeft hij geen ; lekke band had begint de groep
Karel
kans om het peloton terug te pak-, aan de beklimming van Hagel, Kelchtermans, Deborre,
ken t? krijgen.
i stein. Hierin lossen Brouxelaer, elst L. en G., Belis, Deloor,VanderLowie,
Te Dijz'-.n hebben we dan einde-, Verboven, Dries en Debend. Op Weyckstand, Heyvaert, Simcns,
aan de haal kop is er eveneens roering gekoin ? u 52 min.
de 103 Km. in ? u. 35
Goddaert, en Ba-'men en het peloton is zelfs in hoven,
2) Fran» Schoubben op l J. ;
Van
Bel2)
Mathieu
op
l
wiel;
lass kruipen langzaam maar ze- twee groepjes gesplitst geworden, le, Wilmotta, Bernards, Herre3) Vrancken Raym. ;
3)
Moorkens;
4> Paequay ;
ker uit het peloton weg en hun,Te Warsaga is het echter weer jwegh, Branckaert, Lapelle, Le4) gelijk Lavrolx en Machlels; B) Truyers ; 6) Dlrte ; T) N«voorsprong wordt stilaan groter een poging voor niets.
chat, Dedry, Desmedt R,, Kern»
«) gelijk Reynders, Deeomjnu» ven ; 8) Vounek* ; 9) HeuvelULTIEME POGING VAN
en naarmate we Tongeren nadepeneers, Haen, Delin, Hoyst, Brie- ne; Joeyx; Deni»; Loneux; Bonen man» ; 10) Jacofc» Jan; Jl) SehoubDEBORRE
ren, g-aat dt vooranron«r rond de
hon
.Taa/lf • 1">t
T?nv,o-o„ • 151

30 prijzen op 20 inkorvingen. D«
«zwarte boer> wordt op de voet
gevolgd door de «blauwe» en d«
«zwarte>, die respectievelijk 13
en 17 prijzen bij elkaar vlogen.
Aan het samenspel uit het jaar
1952 bewaart dhr. Vanderhallen
zijn mooiste herinneringen. Zo
kon hij op een wedstrijd in samenspel de drie eerste prijzen
wegkapen en nog een tiental minuten voor de vierde klokken. Op
het samenspel in de Maasgouw
ging het meestal voor de vette
brokken. Het kan zijn, dat hij
er ook al eens verloor. Maar U
moogt er overtuigd van zijn, dat
de Zondag nadien de gebroken
potten weerom betaald werden.
DE
KEURDER
VANDERHALLEN

De naam van Pierre Vanderhalb
len heeft tijdens de laatste ja»
ren heel wat klank gevonden,
niet alleen in de eigen streek.
maar ook daarbuiten en zelfs over
de grens. Pierre Vanderhallen
trad tijdens het voorbije seizoen
of liever op het einde van het
seizoen herhaalde malen op als
keurder. Zelfs te Maastricht werd
hij gevraagd.
Bij de keuring
houdt hij vooral rekening- met de
lichaamsbouw, de levendigheid, de
vinnigheid van de duif.

Binnen enkele weken start de
toont dat de melker zijn duiven «en Het
onze melker steeds te kla- nieuwe duivensportcompetitie.
kent en ze tevens spaart voor de £ is daarom dat hij het
Dhr. Vanderhallen heeft vervolgende jaren. Ten bewijze van weduwschap
ging aankleven. Dan trouwen in de toekomst. Hij kent
n
f
dia constante rendering, kunnen ee t men heel wat minder tijdlijn duiven, weet wat hij wil en
wo volgende cijfers mededelen: te besteden aan de verzorging. 'zal ongetwijfeld tijdens de ko
En dat het weduwschapspel op mende maanden de ingeslagen
In 1047 werden het 148 nrllzen ziin hok flink ?edi1t kom«n A* \v»tr hiHvpn vnnrt

