ZONDAG 15 JTTfl 185*

6 — Het Belang van Limburg
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TWFE RENNERS STREDEN GEDURENDE TIEN KILOMETER OM 50 METER VOORSPRONG TE BEHOUDEN..

Roger BAE

versloeg zijn Vluchtersmaat Ian Vermaelen in
de Ronde van Limburg voor Beroepsrenners

Zo twee ronden van Limburg op den en bovendien om eens kennis met en Jan zijn ogen stonden hen soms
achter op zijn hoofd. Zodanig dat
•en dag is geen werk meer, dat is mij te maken.
niet te doen. Ik zeg nie zozeer voor Ik weet niet of ge u nog herinnert zijn linkeroog de balk niet zag in
de renners, maar voor de volgers is van vorig jaar .maar ik heb toen ge- zijn rechter. Nu dat is niet zo erg
het kolossaal erg.
schreven dat, als ge goesting hadt. want zijn rechterhand weet ook niet
Jan Staeren kon natuurlijk nietige u kandidaat mocht stellen voor de wat zijn linker doet
weg uit de Brouwerij van Alken ter-1 plaats van Lepe Peer. Herlees maar In alle geval met heel dat Rondege- Twee renners hebben de Ronde
wijl Jos. Van de Sompel onmogelijk | ééns wat ik na de dertiende rit heb doe zit ik almeteens al in de Tour
kon worden gemist bij de fietsen! geschreven, ik herinner het me nog de France. DC maak van deze geleBaus van Hasselt.
'woord voor woord. Wel het is dan genheid gebruik om u allen te dan- ners gedomineerd : Roger Baens
Maar aan de andere kam moest hij ook zo uitgekomen, de B.W.B, beeft ken voor het vertrouwen dat gij in en Rik Luyten. Helemaal niet omabsoluut bij zijn mannen van de gro- nvjn goeie raad ter harte-genomen en mij hebt gesteld om Martin en Rik i dat zij een zeer lange ontsnapping
te Ronde van Limburg zijn vooral bij ze hebben Lepe Peer met zijn piste- te vergezellen naar het verre Frank- tot een goed einde hebben gezijn Rik Luyten die naar de Grootste r.iachien de deur uitgestuurd.
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Ge zult zien ik zal u allen nauw- zij de ganse wedstrijd kontroGe begrijpt, sinds Rik naar de Tour de Tour afweet, die bovendien weet keurig
op de hoogte zal houden van leerden. Baens en Luyten waren
de Franse gaat lost Jos. Van Da Som- dat ik heel wat in te brengen heb in iedere trap
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de
koerswereld
zolang
het
maar
niet
ons zeggen dat Rik hem soms op een per fiets moet gebeuren was dus eens schruwel die ze zullen schruwelen. uit de eerste vijf van het peloton
Volgt dus aandachtig hun beleve- weg te slaan en wanneer een of
paar lengten heeft liggen maar zeker overgekomen.
nissen in het Belang van Limburg. andere tegenstander een vijftigtal
niet meer.
«Rik, jongen» zegt Jos. Van de «Wat dunkt u, Derailleur» vroeg hij Ik zal mijn uiterste best doen om nieter kon nemen, dan was het
er van te maken wat er van te maSompel «ge moet niet zo veel eten «hoe zit het met de Limburgers»?
zeg ik «als ze het volhouden ken is en moest het gebeuren dat ze steeds een van beide die de tegenen nog veel minder drinken. Ge moet ot«Wel»
de
minder slapen en meer rusten. Ge '
voorlaatste rit dan zijn ze be- zouden spreken van op huis aan te aanval inluidde. Op een twintigtal
moei minder lopen en meer gaan>. | houden.
Dan zijn ze halfweg de ber- werken dan zal ik hen, met uw aller kilometer van de eindmeet stond
611
En zo maar van den dieB, al maari^ n dan kunnen ze geen kwaa. goeddunken zodanig mijn fietspomp het dan ook reeds vast : Roger
gooie raad wat de klok slaat.
' over hun facie halen dat geen haar Baens of Rik Luyten zouden hun
Toen Jos dan ook zag dat het weer «Bon» zei hij «ik zal 't hun zeg- op hun hoofd nog aan opgeven den- naam bijschrijven op de erelijst
er naar uitzag dat het ongeveer zo gen*.
zal. Jos Van de Sompel heeft me van de Ronde van Limburg.
klas» zei ik «maar dat zal ken
warm zou worden als in de Tour, ik «Eerste
trouwens daarvoor de volle toelating In de laatste kilometers bleek
zelf wel doen».
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het nochtans dat Roger Baens
der, maar dat het er toch op trok, hoeveel water
sterkste was van albc-sloot Jos de grote Tour te pakken. nen dragen»? zouden ze ineens kun'
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re kant moest hij de grote Ronde vol- Thierbrau van Dortmund, maar dertig het er iets of wat behoorlijk af bren- maal een honderdtal meter
voorgen met zijn droger Magie. Nu voor liters krijgen ze wel bijgesleurd».
gen. Herinnert u maar wat mijnheer sprong. Rik Luyten ging hem tehem was de zaak rap uitgemaakt. «En in de bergen» vraftgt hij.
de Gouverneur gezegd heeft op het rug halen en de plaats van Baens
Irj.mers vermits de hele zaak gemak«Kan geen kwaad» zeg ik «ik heb j feest van Sporta. vorig jaar, in Bok- werd ingenomen door Vrancken.
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besloot hij de kleine ronde maar te driemaal van Lanaken naar Zutendaal rijk.
Ook die kende geen geluk en ten;
volgen met zijn mix-droger voor Ma- weten rijden, bergop, en driemaal te*,*..*
slotte viel de beslissing van deze
el Hendrix, tweede avn rechtse, won de massaspurt vóór Gentiel Saclens.
gezegd Jef Cops de voor- ^!ange wedstrijd bij het in.
rug, bei gaf. Als hij dat volhoudt tot zitter „„„ gporta. geeft een premie
* * *
|van 100 fr aan de ongelukkigste ren- gaan van de twee slotronden, toen den de favorieten er zich mede
ik weet niet of ge Jan Aerts op- aan de Tour is 't gebakken.»
ner tijdens de laatste rit, dus van- een machtig rijdende Roger Baens
gemerkt hebt in de grote Ronde. Hij «En Rik» vraagt Jan.
was speciaal overgekomen om de «Wel» zeg ik «die doet niks dan daag zondag.
Jan
Vermaelen in zijn wiel en die
Tour-mannen eens in het oog te hou- almaardoor de ramp op en af rijden Ik zou u aanraden van er maar
aan de zagerij aan de Snep in Hulst. duchtig op aan te snotteren als ge «went zich gelukkig achten in het een mikpunt voor elkeen.
Ge moet er hem eens zien tegen op zijn huis passeert op de Sint-Trui-, spoor van de Brabander te kun
Over de Limburgse rondeman Aan de Fruitveiling te Sint moeibaar en te Diepenbeek pas- rondekens van zes km. bleven
gaan».
der steenweg. En maar «chruwelen nen blijven. Aan de meet Het het Rik Luyten hebben wij reeds iets Truiden startten gisteren te 13 seerde hij met een voorsprong te verrijden. Roger Baens (weer
besluit Jan «gij vreest en maar op uw moeder roepen, het resultaat geen twijfel : Roger gezegd : hij bewees in orde te u. 10 juist geteld 49 beroepsren- van 1'15" op het steeds gegroe- hij) en R. Vrancken begonnen
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voor hen»?
j zijn dingen waar Jef niet tegen kan. Baens won gemakkelijk.
zijn om het grote avontuur te be- ners voor de klassieke Ronde peerde peloton,
daaraan met 50 meter voor«Ik vrezen» zeg ik «nog voor dei En maar zeggen «wat ben ik toch
van Limburg. Rik Van Looy en
'sprong. Zes kilometer verder had
Van al de andere deelnemers is j ginnen.
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duvel niet. Hou hen maar eens in > ongelukkig» ook al wint ge de halve er tenslotte slechts één die een Onze favoriet voor de Ronde Hilaire Couvreur hadden hun katj
GESLOTEN OVERWEG
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de
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't oog».
j ronde.
gestuurd omdat zij door hun Ita- Op de Sint Truidersteenweg te plaats van de Limburger ingenoSt Truiden : Vertrek om 14 u. 05 Dat heeft hij dan gedaan, met een Dus 100 ballen voor de ongelukkig- speciale vermelding verdient : A- van Limburg Martin Vangeneug- liaanse sportbestuurder waren op- Hasselt draaiden de slagbomen men en die twee renners behielop de Grote Markt en gaande langs oog naar Rik en een oog naar Mar- ste renner en voor de gelukkigste Hbert Delorge. De Montenakenaar den had reeds vroeg pech. Hij geëist om heden Milaan - Man-,van de overweg toe vlak ach-den hun minieme voorsprong van
reed inderdaad helemaal alleen achtte het nutteloos krachten te _
niks, ceen knots.
Diesterstraat en Diestersteenweg naar tin.
't Was altijd niet gemakkelijk want
aan de leiding vanaf Kanne, tot i verspillen met een achtervolging i tua te betwisten. De Sportvrien-ter de rug van Delorge, die al-vijftig meter tot op de meet.
Nieawerkerken.
DE DERAILLEUR tegen het einde van de vier ron-1en bereikte het peloton opnieuw den van St. Truiden kregen al- dus nog een extra winst kreeg Daar iiad de man uit MolenGenk : komende van Hasselt rond dan reed Rik hier en Martin ginder
15 u. 05 en gaande langs Grotestraat,
stede blijkbaar geen moeite om
den van tien kilometer, die te St. na een kortere weg te hebben in- 'een een ^vriendelijk schrijven van twee minuten
Weg naar As, Bret, Bascule, A. Duvanwege Rik II waarin deze het De renners in de groep maak- Vermaelen te kloppen.
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montlaan, Stalenstraat, Winterslaglegd, na de eerste grote tocht nieuw plaats hi de staart van de betreurde niet te kunnen star- ten van deze onverwachte rust- Giel Hendrikx speelde het
Mijn, Noordlaan naar Zonhoven.
poos natuurlijk gebru:'k om zich klaar om de dertig man sterke
doorheen Limburg. Het was wer- groep om, zonder rugnummer, nog ten.
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VLAANDEREN 57. Pannekoeke geen helpers kreeg in zijn vlucht,! en aldus een flinke oefentocht teJanssens, die onmiddellijk op kop tenn aan
een achtervolging begontieplein, de Schiervellaan, Thonissenging rijden en voor een snel
zoniet ware de wedstrijd wellicht hebben gehad...
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DE UITSLAG
laan, Kempische steenweg, Genker- (Vefohandel
18. Van Oppré (Stokerij Fryns, Techn. Leider : heel anders verlopen. Thans kontempo zorgde.
ateenweg naar Genk.
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41. Casteels H. 71. Bartholomé
Bij het verlaten van Borgloon De man van de streek bleef De Feyter Jos - Schroeders W.
42. De Cap J. 72. Christiaens
had Yvo Molenaers een ogenblik verzwakken en toen de vier rond- — Bugdall
43. De Cocker
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46. De Vrieze
76. Simon J.
47. De Wolf H. 77. Vandevelde
maakten v-lji.r. Jan IViegen, Roger Molenaers, Rik Luyten en Yvo door Rik Luyten, die daarin was dus opnieuw beginnen en
, geslaagd door een nijdig spurt- ren er nog ongeveer 30 renners
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Molenaers gebruik om hun drinkbusjes te vullen.
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3. De Jongh
te Tongeren.
8 12 41 groeP eventjes reageerde, zodat de Ray Vrancken. Doch ook hem m Limburg Frans Giflen,
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schonken door de firma J. Fryns legde in 25' 15", had hij twaalf j 5. Lahaye
S.17.16 nemen opnieuw in het peloton het woord stokken in de wielen dle uiteindelijk dan toch werd
en Co te Hasselt Te betwisten seconden voorsprong op Charly , 6. Debusmarm
8.17.29 post te vatten.
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beloond voor zijn lange ontsnapals volgt : aan de overwinnaar ,9^1. Halfkoers bedroeg zijn bo-, J. Zagers
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8.21.17
Kortessem en te betwisten aldaar l' 20", Oelibrandt op l' 25" enjl4. Bolzan
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13.
Lahaye
(N.)
OtU>T>
i 2K.27.87: 71 Holland t^ 26.05.56
korf aan Rneprltaptin.

Peloton van dertig Renners werd in de Spurt geregeld door Giel Hendrikx
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De Film van de Ronde

Deelnemers met Rugnummer

Fransman Annaert leider af
in de Ronde van Luxemburg

Jempy Schmilz klopt zijn Rivaal Charly Haul in
de Tijdrit en wordt leider
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