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Belang van Limburg — 9

onde van L i m b u r g kende o n g e ë v e n a a r d sukses !
DE RONDE YAN LIMBURG WAS EEN ORGANISATIE
YAN DE ST.-TRUIDENSE SPORTYRIENDEN
EN HET BELANG YAN LIMBURG

Tegenslag voor
fiugo SCRAYEN

met medewerking van Coca-Cola,
Aperitief Cinzano en Sigaretten Belga —
Officiële chronometrage door
de uurwerken Pontiac —
Reportage : Skoda - Uniphenix - Pectorine

Hugo Scrayen deed te Tonleren een vrij ernstige val.
Dfschoon hij nog verder
leed was het zonder veel
>vertuiging. Niet zonder reien keek hij eerder sip naar
ijn gekneusde arm waarangs het bloed werkelijk
drupte.

JOS

WOUT

iedereen te sterk in boeiende finale

DE U I T S L A G

Met duizenden verdrongen de sportliefhebbers zich gisteren te Sint Truiden

1. WOUTERS ]OS, de 178 km. in 4 u. 22' 24";
2. De Haen Jo, op één lengte;
3. Janssens Ludo;
4. Troonbeeckx Louis, op 5";
5. Covens Albert, op 12";
6. Seneca Robert op 17"; 7. Claes Jean Baptist; 8.
Vrancken Raymond; 9. Van Immerseel Frans; 10. Bosmans
]os; 11. Scrayen Hugo; 12. Luyten Rik; 13. Van Meenen
René; 14. Flécy Arnold; 15. Vandenboer Emiel; 16. Dewit
Jos; 17. Nijs Theo; 18. Geurts los; 19. Van Schil Victor;
20. Hermans Alfons; 21 Storms Jan; 22. Butzen Willy; 23.
Dewolf Jos; 24. Hellemans Hugo; 25. Michels Dos; 26.
Thumas José; 27. Wright Marcel; 28 Molenaers Yvo; 29.
Scherens Jef; 30. De Clerck Willy; 31 Van Houtven André;
32. Hellemans Alfons; 33. Demoer Guill.; 34. Everaerts
Richard; 35. Krafczyk Eric (P.); 36. Brandts Frans; 37.
De Keyzer Constant; 38. Derboven Willy; 39 Lemmens Jos;
40. De Coninck Roger; 41. Daemen Piet; 42. Pauwels Eddy;
43. Baens Roger.

om toch maar een glimp op te vangen van de spurtende renners. Op deze foto
klopt Etienne Seneca Jean Baptist Claes en het grote peloton voor de 6de plaats.

LUDO JANSSENS vocht
tot het uiterste
Maar ALBERT COVENS klampte aan !
Een milde lentezon, een zee van volk en een zeer spannende finale! Kan een inrichter van een wielerwedstrijd zich
een nog groter sukses voorstellen ? De Ronde van Limburg is
inderdaad in alle opzichten een geslaagde opening geworden var
het nieuwe wielerseizoen. En bovendien kon aan het reeds zo
rijke palmares van deze semi-klassieker wel geen mooier naam
toegevoegd worden als van de winnaar van gisteren: de belof
tevolle Jos Wouters.
Hij was de beste man uit koers. Dat bewees hij in de
laatste tien kilometer, toen hij een ultiem en verbeten duel met
Ludo Janssens in zijn voordeel beslechtte. Deze tweestrijd tussen twee raskampioenen op de weg, is beslist een der mooiste
en meest spannende gevechten geweest, die vele van de volgers reeds mochten beleven.
Om daartoe echter te komen
n we verplicht eerst in korte
woordingen het verloop van de
sdstrijd weer te geven, en onr meer ook de fantastische verensten van Albert Covens in
t licht te stellen; van de man
e in feite van bij de start de
sis legde van de beslissende
tsnapping. De dappere Covens
rmocht inderdaad iets, waarin
emand ook maar enigszins kon
loven.
Hij liep bij het vertrek weg uit
groep van 55 renners, samen
et Ellas Van Poucke die zich
hter weldra weer liet vervoen. En hij heeft zijn poging volhouden tot het einde. De groep
eft hem inderdaad nooit meer
eergezlen, en dit ondanks een
lovlucht van meer dan 100 kiloeter.
Van Sint Truiden tot Riemst
over Beringen, Leopoldsburg
elchteren, Hasselt en Bilzen,
»eft hij het alleen moeten doen
jenover de grote groep. Wij wan er van overtuigd dat Albert
ch zou laten inlopen toen hi'
or duizend frank premies had
machtlgd. Maar hij deed het
et. Wij meenden dat hij zou
oeten lossen toen René Thijssen
Willy Derboven hem te Riemst
hterhaalden, maar hij deed het
et En hij deed het zelfs niet
en beide voornoemden, in de
ireede slotronde, het tempo van
intussen opduikende Ludo
nssens niet meer konden houn. Covens zou blijven aanklamn tot op de eindmeet. Fantasch!
Mogen we dan niet beweren
kt de beslissing reeds viel bil
et startsein?
flSF MINUTEN VOORSPRONG
Tot voor kilometer 75 gebeurde

waren toen in feite nog slechts
2ven voor Tongeren was Derbo<ren inderdaad slachtoffer gewor
Jen van een lekke band, maar
lij had nog net kunnen aanpik
<en met het achtervolgend twee
tal, om op die wijze dan toch
weer bij de koplopers te geraken.
Een groepje van vijf stormde
lus met l' 15" voorsprong naar
Sint Truiden, om aldaar nog vier
punten van acht kilometer af te
'eggen.
Intussen was er evenwel Iets
gebeurd dat van grote invloed
kan geweest zijn op het verloop
er dus niets bijzonders. De pers- van de finale die daarop zou vollul zwierven steeds maar tussen
vluchter Covens het niet ernstig
reagerend peloton en ze noteerden het boni, dat schommelde
tussen de twee en de drie minuten.
Voorbij Hasselt was het dat
René Thijssen, Willy Derboven
en Yvo Molenaers een sprong
vaagden. Ziende dat er niet geloeg versterking kwam opdagen
'let Molenaers zijn twee maats
achter algauw in de steek. Hi!
•ichtte zich op met de woorden:
•< Nog meer dan twee uur koers,
'let is nog te vroeg».
Thijssen en Derboven deden
•ïvenwel verder en achterhaalden
25 km. verder koploper Covens,
lie zijn voorsprong Intussen had
spgedreven tot 5'. En toen dachten we dat het ging gebeuren.
Toen zette zich inderdaad Hugo Scrayen recht op de pedalen
met aan het wiel Frans Brandts.
En onmiddellijk zette Vic Van
Schil de achtervolging in. Wel
Irie kilometer had Van Schil no1ig om op de fel mennende Scray•;n te komen. Was dit het begin
'an de eindstrijd ?
Neen. Het peloton, met Willy
Vannitsen, Claes en Van Immer
~eel steeds vooraan ontketende
•?en helse jacht en weer drie
kilometer verder moesten Hugo
-n Van Schil weer braafjes in
•ie rangen.
Wat voornoemde favorieten niet
vermochten, lukte wel voor De
Breucker en Troonbeeckx. Zij wisten de afscheiding wel te bewerkstelligen, maar zij zouden toch
Zo reed Albert Covens
meer dan dertig kilometer, namehonderd kilometer alleen
'ijk tot in Rijkei moeten jagen
op kop. Maar toch eindigvooraleer aansluiting te bekomen
de hij nog bij het eerste
met de eerste vluchters. Deze
met twee: Thijssen en Covens.
groepje !

gen. Nadat te Rukkelingen op
„•en ijsplek reeds een vijftal ren.iers door een val werden uitgeschakeld, onder wie Schaeken.
Henckaerts en Vandenbongaert,
leed zich bij het binnenkomen
/an Tongeren een nieuwe valpar
tij voor waarvan Hugo Scrayen
het grootste slachtoffer werd.
Met gans bebloede arm en ge
kneusd been pikte hij terug- aan
en reed nog verder, maar blijkbaar zonder veel ambitie.
DE ONDERGANG VAN
VELE «KLEINEN»
Zouden de vijf vluchters het
intussen kunnen halen ? Op het
eerste zicht misschien wel, want
het boni van 45" dat zij nog bezaten toen zij de eindmeet voor
ie eerste maal overschreden was
nog ongewijzigd na de eerste
deine ronde.
Drie van hen zouden er even
wel niet meer bij zijn na afloop
/an de tweede. In de loop van
leze lukte Ludo Janssens, werkelijk in een grote forme, inderdaad
een machtige «sprong» van het
peloton tot bij de vluchters. En
mmiddcllijk nam hij het komman
lo over van dit groepje. Dit had
svenwel dadelijk tot gevolg dat
om beurt Derboven, De Breucker
an René Thijssen moesten achter
blijven.
De onversaagde Covens klampte echter nog steeds aan, zonder
ovenwei nog an de leiding te
kunnen komen, terwijl Troonbeeckx eveneens nog slechts wei'
•lig hulp kon bieden aan Janssens
Met een voorsprong de schommelIe tussen de 20 en 30 sek. bleef
Tanssens alles of niets spelen te
•;en een nog steeds impozante en
fel reagerende groep.
En alles scheen er op te wijzen dat hij het ook zou halen,
'oen hij de laatste ronde kon ingaan met ongeveer 300 meter
bont
Maar dat was gerekend zonder
1e waard, ditmaal in de persoon
van Jos Wouters.
Deze rukte zich, in de straten
van Sint Truiden zelf, op machtige wijze van het peloton los,
met de Nederlander De Haan in
jn spoor.
Toen Ludo Janssens zulks
merkte, op de brede asfalt naar
Melveren, perste hij als het ware
Ie laatste kruimel macht uit zijn

lichaam, om een aansluiting te
voorkomen. Hij joeg Troonbeeckx
op tot het uiterste, maar deze
ton nog slechts voor een dental
meters leiden. En Covens beet
'.ijn tanden stuk om geen voeling
ïe verliezen.
Maar de sterkste haalde het.
Op de slechte kalseide te Melve'en won Wouters zienderogen
veld, en op amper een paar dui'end meter van de eindmeet
•lichtte Jos de laatste luttele meers.
Van dat ogenblik kende men
de winnaar. Hoe hard het peloton nog reageerde het bleef op
ifstand. Nog even probeerde Jo
De Haan zijn maats te verschalken
met een demarrage op enkele honlerden meters van de aankomst.
Maar Wouters Het niet begaan.
Hij kontroleerde deze finale en
.von de spurt, voor een enorme
menigte, haast zonder tegenstand
Het was pas in deze spurt dat
Covens diende los te laten. Maar
hij bereikte de eindmeet nog net
vooraleer Seneca de eerste Limburger, J.B. Claes en de rest van
het peloton klopte voor de zesde
plaats.
A. Lammens

— Onder een prachtige zon nanemen 55 renners de start op de
Grote Markt te St.-Tniiden. Dadelijk slaan Yvan Covens en Ellas
Van Poucke op de vlucht, en terwijl deze laatste zich weldra laat
vervoegen doet Covens dapper
voort om te Nieuwerkerken reeds
l'20" voorsprong te tellen op Willy Vannitsen, die het peloton met
50 meter vooraf rijdt.
Km. 10 : Op hun beurt gaan
Brands, Hellemans en Everaerts op
d» vlucht, maar zij krijgen slechts
251 meter en worden nog voor
Herk-de-Stad vervoegd.
Covens houdt evenwel stand en
telt te Lammen nog steeds l'.
Km. 44 : Even voor Leopoldsburg spurt Jos Lemmens uit het
peloton, gevolgd van Roger De
Coninck. Ondertussen heeft Covens echter reeds de premie op
zak gestoken en zijn voorsprong
verhoogt tot 2'45" op dit duo en
3'25" op het peloton, waarin
steeds geen vaart is te krijgen.
Km. 60 : Covens geeft niet af en
bemachtigt te Helchteren een
nieuwe premie van 500 fr., en dit
met een voorsprong van 3'10".
Lemmens en De Koninck hadden
zich Intussen reeds laten vervoegen te Hechtel.
Te Zonhoven was het boni van
de vluchter echter verminderd tot

Km. 76 : Te Hasselt gaan Yvo
Molenaers, René Thijssen en Willy
Derboven op zoek achter de leider.
Terwijl Yvo zich weldra opricht
omdat hij het te vroeg waant,
doen de beide andere naarstig
voort om te Beverst reeds tot op
45" te zijn genaderd van koploper
Covens. De groep moet echter nog
altijd 2'40" goed maken.
Km. 101 : Geen wijziging in deze stand tot Riemst, waar Thijssen
en Derboven koploper Derboven
bijhalen. Dit trio heeft in Riemst
het boni opgevoerd tot 5'.
Dan demarreren Hugo Scrayen
en Brandts uit de groep weg, gevolgd door Van Schil, maar deze
kleppers mogen niet weg en 3 km.
verder krijgen we dus een nieuwe
hergroepering achter de 3 vluchters.
Km. 105 : Voor niet lang echter want op hun beurt spurten
Troonbeeckx en De Breucker uit
de groep om te Bitsingen reeds
30" voorsprong te tellen op de
groep.
Km. 113 : Op een i j spiek te
Rukkelingen doet zich een valpartij voor waarin betrokken zijn :
Schaeken, Henckaerts, Van Woen-

sel, Brands, Vandenbogaert, Verachtert en Butzen.
Km. 124 : Bij het naderen van
Tongeren is Derboven vooraan
slachtoffer van een lekke band en
kan nog net aanpikken bij het
achtervolgend duo Troonbeeckx De Breucker.
In de Ambiorixstede een nieuwe
valpartij in de groep, met o.m.
favoriet Scrayen.
Km. 134 : Te Borgloon noteren
we volgende stand : aan de leiding : Thijssen, Covens; op I'IO"
het achtervolgend trio; op 1'55"
de groep.
Km. 140 : De afstand tussen de
onderlinge groepjes wordt steeds
kleiner en te Rijkei gebeurt de
versmelting vooraan. Vijf leiders
dus met nog l'10" boni.
Km. 146 : Aldus wordt Sint
Truiden voor het eerst weer aangedaan met vijf vluchters die nog
45" voorsprong hebben. In de eerste ronde wijzigt deze stand van
zaken niet, maar het is dan in de
tweede ronde dat de wedstrijd op
een zeer spannende wijze eindigt,
maar dat kunnen de lezers op een
andere plaats vinden in dit blad.
A. L.

Hellinx en Van Sweefelt
bij de liefhebbers
Een mooi lot van 72 renners startte
voor de kleine Ronde van Limburg
Br diende een grote ronde afgelegd
over Jeuk, Heers, Tongeren, Sint Truiden en vijf kleine ronden. Reeds dadelijk na de star* had Thijs Jozef een
bana'breuk. Al spoedig ontwikkeld
zich een fe4!e strijd en te Muizen
slaagden zes renners erin weg te geraken. Het waren Cortjens, Ruften,
Adam, Lefin Karmetten en Van Rijns>er.gen. Na enkele kilometers, nameijk te Aalst, slaagde de Nationale
campioen Stevens erin de vluchters
te vervoegen.
Na ongeveer zeventien kilometer
{oers was a'lles echter weer te herdoen. Ondertussen hadden de renners
reeds heel wat gevaren getrotseerd
Vooral te Buvingen was de weg nog
met ijs bedekt terwijl er wat verder
a'oor het water diende gereden te worden. Hier deed zich dan ook een valjartij voor.
Een nieuwe valpartij tengevolge
van de slechte toestand vam de wegen
iad plaats te Lauw. Gedurende gans
iet verder verloop van de grote ronde had niemand nog lust er uit te
trekken.
Sint Truio'en werd dan ook met
een kompakte groep bereikt. Ter
plaatse dienden er nog vijf ronden
van acht kilometer elk afgelegd over
Melveren.
Tijdens de eerste kleine ronde
deed zich de beslissende faze van de
koers voor. Vijf renners, namelijk
Phillipaerts, Croonertbonghs, Hellinx,
Van Sweefelt en Adam wisten zich los
te werken en hadden bij het ingaan
van de tweede ronde 150 meter voorsprong bereikt. Dit vijftal hield er

een flinke verstandhouding op na en
verhoogde zienderogen de kloof tussen
hen en de groep. Bij het ingaan van
de derde ronde hadden ze reeds 25",
die ze gedurende deze ronde opvoerden tot l minuut. Toen diende er door
de inrichters een spijtige beslissing
te worden getroffen. Er werd inderdaad gemeld dat de beroepsrenners
Borgloon reeds voorbij waren zodat
deze spoedig konden verwacht worden. Uit vrees dat beide koersen in
mekaar zouden terechtkomen werd
op het einde van de vierde ronde
de beslissing genomen een ronde af
te schaffen en dadelijk de aankomst
te laten plaatshebben. De renners
konden echter niet meer tijdig ingelicht worden, en de vijf leiders gingen over de meet zonder dat er gespurt werd. Ze reden daarbij voort
en zouden nog een ronde afleggen.
De groep daarentegen was beter op
de hoogte en spurtte dadelijk. Na veel
gepalaiber werd tenslotte besloten Hellinx en Van Sweefelt eerst te klasseren terwijl Paul Phillipaerts derde
werd.
De uitslag:
1. Gelijk: Hellinx Lamerl, de 104
km in 2u 45' en Van Sweefelt Sam.
3. Phillipaerts Paiul.
4. Gelijk :Croonenborghs Roger en
Adam Bernard.
6. Cort'jens Jos. op l '30"; 7. Stevens Julien; 8. Wouters Marcel; 9.
Claes Ludovic; 10. Drummen Jozef;
11. Timmers Pieter; 12. Geelen Ferdinand; 13. Nassen Pieter; 14. Van Loo
Willy; 15. Goossens Johannes. 16.
Venderlinden Henri; 17 Bongs Gilbert;
18. Thijis Frans; 119. Karmetten (Ned)
20. Van Rijsberge Peter (Nerf.).

Op sommige ogenblikken, vooral dan in de omgeving
van Rukkelingen en Bitsingen dienden de renners als het
ware door een beek te rijden. Dat zij zulks niet prettig
vonden blijkt wel uit de blazende gezichten van deze
renners waarvan we herkennen, Willy Vannitsen, Yvo
Molenaers, Jos Wouters, Roger De Koninck en Rik Luyten.

jos Wouters haalde het afgetekend voor Jo De Haan
en Ludo Janssens.

JO DE H A A N
kreeg geen kans

