7 - Het Belang v. Limburg

MAANDAG 7 MAART 1966

JAN BOONEN
eerste winnaar

Nieuwe Limburgse derby
in de bekerkompetitie

De eerste Belgische beroepsrennerskoers werd
gewonnen door de Limburger ]an Boonen. Hij
zegevierde in Gent-Gent voor individuelen, die
een uur vroeger eindigde dan Gent-Gent voor
gegroepeerden, gewonnen door de Nederlander
De Roo. Er was reeds herrie op de eerste
koersdag: Rik Van Looy werd gedeklasseerd
wegens een onregelmatigheid.

Op 23 maart zullen Beringen en St-Truiden elkaar bekampen in de bekerkompetitie van België. Voor de winnaar staat er een nieuwe derby
op het programma. Inderdaad werden de achtste finales samengesteld en Waterschei zal de
gast worden van de winnaar. Wat vaststaat is
dat alleszins een Limburgse ploeg zich zal plaatsen voor de vierde finales.

Zesde veldlooptitel
voor ROELANTS

GEBOERS won
motorcross te Lummen

Op de Gaverbeekomloop te Waregem heeft Gaston Roelants zijn zesde nationale veldlooptitel
behaald. Hij maakte er een one man-show van.
De titelhouder Rik Clerckx eindigde op de tweede plaats. Clerckx kon niet verhinderen dat Roelants hem met 1'25" vooraf ging. Een nieuw
rekord.

Te Lummen werd het motorcross-seizoen officieel
ingezet. De inrichters mochten zich verheugen
zowel wat de belangstelling als wat de wedstrijden betreft. Na een mechanisch defekt werd
Sylvain Geboers winnaar van de eerste cross van
het seizoen. Hij klopte Teuwissen en Slechten.

LIMBURGSE TRIOMF IN RONDE VAN L I M B U R G

Fernand DEFERM klopt VAN CONINGSLOO
De h. Gerard Pletercil, sekrctaris van de Sint Truidense Sportvrienden, die meer
dan dertig jaar vertrouwd is
met de Inrichting van de Ronde van Limburg, verzekerde
ons gisteren dat nooit in de
geschiedenis van deze koers,
zoveel mensen de aankomst
hebben bijgewoond ais dat het
geval was op deze eerste zonnige maartzondag. De massa,
die over de hele slotomloop
stond geschaard, en dan vooral in de omgeving, en op de
Grote Markt, was gewoon onoverzichtelijk. We moeten er
uit konkluderen dat elke organisatie slechts gediend is
met mooi weder, maar ook
dat de wielersport helemaal
niets van haar populariteit
heeft ingeboet.
Voor een inrichter is het
natuurlijk altijd prettig
dat
zijn organisatie een populair
sukses kent. Bij dergelijk resultaat worden de vele inspanningen, die wekenlang dienden
geleverd, vlug vergeten.
Gisteravond zouden wij gewoon entoesiast zijn geweest,
indien ook de renners een
strijd hadden gebracht, die In
verhouding ware geweest met
de rest. Dat is helaas niet gebeurd ! We kunnen het maar
alleen betreuren. Vooral dan
omdat hen daartoe — meer

dan ooit — de gelegenheid
werd geboden. Niet alleen de
weersomstandigheden
waren
gisteren prima om te koersen,
ook het nieuwe parcours dat
werd uitgestippeld was schitterend. Bekommerd om zoveel
mogelijk de hoofdwegen te
vermijden op een zondag,
werden vele tweederangsbanen
ingeschakeld, die door hun
aard zoveel geschikter zijn om
een ontsnapping in de hand te
werken.
Gisteren is er niemand te
vinden geweest, die iets heeft
ondernomen om een fantastische massaspurt te ontwijken.
Voor de zoveelste maal is dus
komen vast te staan dat het
maar alleen de renners zijn
die een koersbeeld bepalen !
Al de rest is bijkomstig. Gedurende vier uur hebben we
op de eerste aanval gewacht.
Deze Is er nooit gekomen.
Waarom niet ? Ondervonden
vele renners de inspanningen,
die de dag voordien waren geleverd in Gent-Gent of vreesde men de terugslag van een
aanval ? Beide mogelijkheden
kunnen worden
aangevoerd.
Daartegen is echter in te
brengen dat ook andere jaren op de zaterdag was gefietst en dat er toch altijd
renners zijn geweest, die kleur
en leven hebben gegeven aan
de Ronde van Limburg.

LIMBURGSE
MACHTSEXPLOSIE
De inlichtingsdienst voor de
volgers, die vanaf dit jaar in
ons land in werking treedt en
waarvan de Ronde van Limburg de primeur kreeg, had
rustig de gelegenheid om zich
te «roderen». We waren reeds
170 kilometer op weg en behoudens het signaleren van de
pechvogels kon men er zich
toe beperken langs de radio
om te roepen : «al de renners samen».
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de renners, die het
moeten hebben van een vlucht
konden worden afgeschreven
voor de aanvang van de slotronde. Wanneer men het du
spurters onderweg niet moeilijker maakt dan aan een onderhouden ritme te koersen»
dan zijn diezelfde spurters ook
bij de zaak in de finale. Zelfs
de felste punchers geraakten
gisteren niet meer weg op de
gekende kalseide van Melveren.
Vertrokken met 103 deelnemers fietsten er nog een goede negentig de laatste slotronde in. Wanneer men dacht
aan de naderende eindspurt,
hield men even zijn hart vast.
Beroepsrenners kennen echter hun stiel en zij, die zich
van vooraf geklopt waanden
voor de vetste prijzen namen

begrijpelijk een
voorzichtige
houding aan. Alleen de fristen
en de snelsten mengden zich
in het debat van Rijschool- en
Tiensestraat. Daarbij heelwat
Limburgers. Gedeeltelijk wellicht omdat ze het best vertrouwd zijn met de aankomst,
zeker ook omdat ze voor eigen supporters wilden schitteren. Voor de Limburgse profs
heeft de Ronde van Limburg
een grote betekenis.
Onze gouwgenoten
waren
bepaald schitterend in het resultaat. Fernand Deferm, die
naar zijn eigen zeggen naar
de leiding was gereden uit pure vrees, draalde in de besta
stelling (de eerste.) de Grote
Markt op. Hij liet niemand
meer door. Ook de winnaar
van vorig jaar Georges Van
Coningsloo moest zich neerleggen bij de geweldige markteksplosie van de Lummense
reus.
Fernand Deferm bracht nogmaals het bewijs dat hij tot
de allersnelste renners ter
wereld behoort. Maar achter
Van Coningsloo was het opnieuw al Limburg wat de klok
sloeg ?
J.B. Claes eindigde derde.
«Ik had me veilig In het wiel
van Fernand genesteld, lachte
te Lommelaar. Aan hem dank
ik mijn gunstige plaats.» Stan
Jongen, altijd te duchten in
de massaspurten, was vierde
en de jeugdige Herman Vrancken vijfde.
Waren er die uren van verveling niet geweest, we zouden zeker hebben geschreven:
«mijn liefje wat wil je nog
meer...»
G. PRIJS

Fernand Deferm bereikt de eindmeet na zijn spurt van 1500 meter. Dat hij helemaal geen bedreiging meer verwachtte spreekt
uit heel zijn houding. Van Coningsloo rijdt links van de winnaar en nog meer links ziet men Herman Vrancken, die even
voorbij de aankomstlijn tegen een onvoorzichtige toeschouwer zou botsen en zo zwaar ten val komen dat hij met een ambulantiewagen naar het ziekenhuis moest overgebracht worden.

FERNAND DEFERM vreesde
wegens griep niet te kunnen starten

Dit zijn gevaren, waaraan renners in een
zijn fiets uitkruipt, is Lode Troonbeeckx,
wiel kijkt is de Duitser Wiedemann en de
er het ergst aan toe was. De drie renners
op het einde van de voorlaatste ronde.

grote groep rijden, blootstaan. De renner, die onder
degene die mistroostig naar zijn ontredderd rijderde fiets behoort toe aan Lucien Willekens, die
kwamen ten val in de draai naar de aankomstlijn

UITBLINKERS VAN GENT-GENT :

Jan Boonen en Herman Vrancken
betrokken bij val
De grote uitblinkers van de
wegrit Gent-Gent voor niet gegroepeerden : Jan Boonen (eerste) en Herman Vrancken (tweede) behoorden gisteren tot de
meest ongelukkigen uit het enorme peloton, dat Limburg heeft
doorkruist en langs zijn weg
een behoorlijke belangstelling
genoot, niettegenstaande de konkurrentie van de andere sporttakken.
Rond kilometer 150 verspeelde Jan Boonen al zijn winstkansen toen hij te Stevoort een
val deed en zijn wiel brak. De
Bilzenaar kwam weliswaar nog
terug, maar hij was in de slot-

— 103 beroepsrenners verlieten
het
zonovergoten St. Truiden.
Slechts één belangrijk forfait :
Eddy Merckx. In zijn plaats kwamen Lykke en Jaroscewics.
— Eerste ontsnapping te Kortessem (km 37) Raymond Vrancken
en Lambrechts Walter worden te
Hasselt (km 50) weer vervoegd.
— Te Meeuwen (km 75) steeds
gesloten peloton en daar had Tony Houbrechts zijn derde lekke
band.
— Voorbij Hechtel (km 112) was
er dan eindelijk
iemand, die
demarreerde : de Luikenaar Vanughi, die te Leopoldsburg (km
119) honderdvijf tig meter voorsprong t^lde, maar te Beverlo
werd vervoegd.
— Te Stevoort (km 149) deed
Jan Boonen een val. Hij werd
opgewacht door Marcel Vandenbogaert. Roger Swerts was eveneens ongelukkig en diond» «>»"

ronden gehandicapt door de pijnen in zijn been, zodat hij zijn
kansen niet kon verdedigen.
Herman Vrancken was er erger aan toe. De Zolderenaar, die
als vijfde door de meet was gegaan, sloeg tegen de kasseien
enkele meters na de eindstreep'. Gelukkig vloog zijn fiets
in de richting van de afsluiting,
zodat een massale valpartij kon
worden vermeden. Nu sleurde
Herman maar alleen Luyten
mee. Terwijl deze laatste er
vanaf kwam met de schrik, vertoonde Herman een wonde aan
het hoofd.
Vrancken is echter een taaie

en nauwelijks opgeraapt om
verzorgd te worden, had hij
reeds de glimlach : » Het is ooit
erger geweest», vertelde hij aan
zijn bedrukte supporters.
G.P.

Nieuwelingen

Fernand Deferm was er woensdag nog helemaal niet zeker van
dat hij zou kunnen starten in de
Ronde van Limburg. Hij was
daags voordien met griep thuisgekomen en had de ganse dag
in bed gelegen.
— Ik had een oefentochtje
van 150 km voorzien voor
woensdag, want ik had een tekort aan kilometers, zei hij. Gelukkig was de griepaanval gauw
voorbij en kon ik donderdag
terug de baan op. Ik reed echter zo moeilijk dat ik ploegbestuurder Cools opbelde om me
te ontslaan van deelneming aan
de openingskoers op zaterdag. Ik
wist dat ik in deze toestand
geen schijn van kans maakte tegen de renners, die gerodeerd
uit het Zuiden terugkwamen, en
verder vreesde ik door deel te
nemen aan de openingskoers
mijn kansen op het behalen
van een goede plaats in de Ronde van Limburg kwijt te spelen. Ik ben blij dat ik het zo
gedaan heb, want nu heb ik de
Ronde van Limburg gewonnen.
Fernand Deferm was de gelukkigste mens van de wereld.
— Ploegleider Cools had me
in de kern opgenomen en ik
vreesde dat ik door enkele
slechte prestaties in het voorseizoen mijn plaats wel eens
zou kunnen verliezen, want
Cools beschikt dit seizoen over
veel goede renners. Nu zal dit
wel niet meer het geval zijn en
zal hij mij wel meenemen naar
Italië om er te starten in Milaan-San Remo. Ik zou inder-

Dit was ook de reden waarom hij zaterdag
niet deelnam aan Gent-Gent
daad graag alle klassiekers meerijden, te beginnen met MilaanSan Remo.
Fernand Deferm is niet wat
men een kilometervreter noemt.
Hij oefende heel weinig op de
weg, zo weinig dat hij vreesde
niet mee te kunnen in de eerste
koersen, vooral nadat hij in de
laatste week door de griepaanval zijn voorgenomen oefenschema niet had kunnen afwerken.

Zijn deelname aan de Zesdaagse
van Antwerpen en zijn dagelijkse oefenritjes in het sportpaleis
in gezelschap van Jan Nolmans
in voorbereiding van deze Zesdaagse hebben hem echter verder gebracht dan hij zelf had
durven denken.
— Het was geen moeilijke
koers, zei hij, maar ik reed zeer
gemakkelijk en dat is voor mij
voldoende om te weten dat ik

De aankomsten
1. Ferdinand DEFERM, de 195 km. in 4u44'
2. Georges Vanconingsloo
3. Jean-Baptiste Claes
4. Constant Jongen
5. Herman Vrancken — 6. Michael Wright (Eng.) — 7. Frans
Aerenhouts — 8. Theo Mertens — 9. Roger Dewllde — 10. Rik
Luyten — II. Jos 'Haezendonckx — 12. R. Omloop — 13. P.
Somers — 14. 1. Bosnians — 15. F. Verbeek — 16. Y. Molenaers
17. J. Boog (Ned.) — 18. R. Verheyden — 19. H. Van Springe! —
20. V. Van Schil — 21. J. Delocht — 22. W. Verbruggen — 23.
J. Lauwers — 24. W. Derboven — 25. J. Serste — 26. R. Robben
27. J. Boonen — 28. J. Geurts — 29. Fr. Brands — 30. J. Huysmans — 31. R. Pauwels — 32. R. Cooremans — 33. M. Vandenbossche — 34. W. Van den Eynde — 35. R. Van Meenen — 36.
H. Jacquemin — 37. P. Glemser (D.) — 38. A. Hermans — 39.
A. Vanughi (It.) — 40. Th. Verschueren — 41. H. Hennemans
(Ned.) — 42. H. Cornelisse — 43. A. Van De Capelle — 44.
Vreys P. — 45. A. Verhaegen.

niet zo'n grote achterstand heb
opgelopen tijdens de oefenperiode. Wat me echter het meest
verheugt is dat ik op het einde
reserves genoeg had om van
ver de spurt te beginnen. Weet
ge dat ik op kop vertrok van
aan de kliniek ? Dat moet ruim
1.500 meter van de aankomst
zijn. In die positie ben ik steeds
sneller gaan rijden en er is me
niemand meer voorbijgeraakt.
Jean-Baptist Claes verklaarde
ons nadien dat Deferm werkelijk zeer sterk was in deze lange
spurt.
— Toen ik hem naar de leiding zag gaan, ging ik aan zijn
wiel zitten. Ik heb dat kunnen
houden tot in de laatste meters.
Toen werd ik geremonteerd
door Van Coningsloo, maar die
bracht het niet verder dan de
tweede plaats. Ikzelf werd derde, plaats, die ik enkel heb kunnen behalen doordat ik het goede wiel koos, want ik ben geen
spurter, aldus Claes.
Fernand Deferm rijdt nu zaterdag de Omloop der Vlaamse
Gewesten en zondag de Omloop
der Vlaamse Ardennen te Ichtegem. Maandag hoopt hij met
enkele ploegmaats te kunnen afreizen naar Italië om er te starten in enkele koersen in voorbereiding van Milaan-San Remo
om dan gerodeerd terug te komen voor de komende wedstrij-

MARCEL OMLOOP
te St-Truiden

1. OMLOOP MARCEL (Voortkapelle de 55 km in l u 30', 2. Buts
Roland op 35", 3. Nijs Marcel op
45", 4. Duchamps L. op l", 5. Garnier Pb. 6. Opdenacker Y, 7. LochItenberg R, 8. Similon Jozef 9. Mischotten T, 10. Van Hoeyenhoven M
11. Openbrauer Yvan, 12. Benaets
13. Decker W. 14, Piselotte R, 15.
ander wiel te steken.
Huysmans V. 16. Sienaerts L. 17
— Te Sint Truiden (km 170) bij Coenen JM, 18. De Keyzer L. 19,
het aanvatten van de drie slot- Schepmans U. 20. Vandeputte F.
ronden demarreerde Julien Stevens hierin nagevolgd door Yvo
Molenaers en Fons Hellemans,
Vergeefs.
— Bij het einde van de eerste
ronde wagden Herman Vrancken
en Roger Coremans hun kans.
Ook zij werden gegrepen.
— Bij het ingaan van de laatste
ronde deden Willekens, Troonbeeckx en de Duitser Wilde een
1. VAN SWEEVELT VALERE (Kuval. waarbij de Limburger het
ringen) de 72 km in l u 49' 2. Van
ergst was getroffen.
— Roger Verheyden en Walter Goitshoven LUC op 150 m, 3. DeLambrechts slaagden er nog in haes H 4. Neven R 5. Wysseur V.,
een kleine voorsprong te nemen 6. Van Olmen Jos, 7. Pitschon F op
in de laatste ronde. Zij, evenals 45" 8. Schoenmakers R., 9. Claes G.
Yvo Molenaars en Theo Verschue- 10. Vandenbosche E. 11. Stalmans
ren mislukten en daarna was het H. 12. Swinnen R. 13. Briers A. 14.
de beurt aan Deferm om zich op Sneyers F. 15. Schuyten R. 16. Van
kop te nestelen met het gevolg Calster M. 17. Petry L. 18. Bossers
11» i» Coriu ii_ 20 LambraefcU BHat men

Juniors
V. VAN SWEEVELT
te St-Truiden

Willy Vannitsen trachtte bij het begin van de slotronde de sterke groep uit elkaar te trekken door een hoger tempo. Roger
Swerts in tweede en J.B. Claes in derde positie zitten gereed om Willy bij deze poging een handje toe te steken, maar het
diende allemaal tot niets: de groep zou kompakt voor de zege spurten. In deze eindspurt wisten Vannitsen en Swerts zich
niet te klasseren» J.B. Claes koe•«'">« «cede wiel en werd derde.

den in ons land en de daaropvolgende klassiekers.
Deferm, thans 25 jaar, wil
inderdaad niet meer als kermiskoerser versleten worden. Hij
wil dit seizoen meer behalen.
— Vorig jaar werd ik vierde
in de Ronde van Nederland en
derde in Parijs-Tours. Ik wil het
in andere koersen ook eeiis
gaan proberen, zei hij ons gisteren na zijn zege in de Ronde
van Limburg te St-Truiden. Het
was zijn tweede Ronde van
Limburg. Vorig jaar werd hij
vijfde. Nu winnaar.
H. BERVOETS

Liefhebbers
ALFONS COOLS
Deze
eerste liefhebberswedstrijd
van het seizoen kende een geweldige beangstelling van de zijde van
de renners. Niet minder dan 149
deelnemers lieten zich inschrijven,
waaronder een 20 tal Nederlanders,
5 Duitsers 4 Italianen en l Oostenrijker. Het koersverloop kende nochtans weinig sensatie en bleef grotendeels beperkt tot een afvalingswedstrijd waarvan de oorzaak te zoeken was in het stuk slechte kassei
en de daarbij gepaard gaande korte helling van de Ossenweg te Zoutleeuw. Er dienden zes ronden van 12
km te worden afgeleg langs GorsemDuras, Booienhoven-Zoutleeuw, Rukkelen. Gorsem - St Truiden en drie
kleinere omlopen over
Melveren.
Pas na 35 km koers kregen we
een eerste ontsnappingpoging, namelijk van de Nederlandse kampioen
Dolman, die samen met Sneyers aan
de haal ging. Dit tweetal kreeg even
nadien gezelschap van
Huysmans,
Leenen en Jonckers, maar bij het
j beklimmen van de helling van de
l Ossenweg werd deze korte vlucht
'gekortwiekt. In de vijfde ronde deed
Hamal een val, gelukkig zonder dat
zijn maats werden meegesleept. Deze groep was onderwijl reeds met
1-3 uitgedund.
Twee grote kanshebbers hadden
toen met pech at te rekenen, namelijk Paul Philippaerts en Cartenstadt. De kleine ronden
brachten
'geen wijziging. De groep bleef samen en men maakte zich op de Groite Markt waar een indrukwekkende
i massa supporters stond opgesteld
t klaar voor een massaspurt. Cools en
Roelants dachten er anders
over
want tijdens de laatste
kilometer
sprongen ze gepast weg. Ze werden
door Van Hest achterna gezet, in
gezelschap van Scheers, Claes en
l Van Nijlen. In het zicht van de eindjmeet liet de winnaar van Gent-Gent
j z i j n tegenstrevers ter plaatse en einidigde met een 10-tal meters voor| sprong. Raymond Steegmans won de
spurt van de groep.
1. COOLS ALFONS (Eindhout) de
108 km in 2 u 38', 2. Roelants
Mare op 10 meter, 3. Van Hest A
(N) 4. Scheers W op 75 m;
5.
Claes G. op 100 m. 6. Van Herf
7 Steegmans R. 8. Van Houdt J.
9. Vermeulen F 10 Wuyts 11 Van
Herck R 12 Vanderflaes J. 13. Huts
B 14. Sneyers J, 15 Weckx Ed. 16.
Nassen A. 17. Van Roosbroek G.,
18. Soontjens C. 19. Poppe A, 20.
Drion E.

