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Het Belang v. Limburg . 9

Aanvallers drongen spurters in het defensief in openingskoers Gent-Gent RIK VAN LOOY startte
met een forfait!

Herman VAN SPRINGEL fietst
laatste tegenstanders uit het wiel
man Van Springel tenslotte, nadat hij voordien een aanval
van Catieau had geneutraliseerd, plaatste 'n onweerstaanbare demarrage, die zijn allerlaatste tegenstanders: Wolfshoh) en Vandekerckhove achteruit sloeg !
Velen, die bij de aanvang
enorme ambities hadden, konden slechts spurten voor de
vijfde plaats
G. PRIJS

Van onze verslaggever
Gent.-

De zegevierende aankomst van
Herman Van Springel.

Zaterdag is de opening van
het Belgisch wielerseizoen een
treffer van formaat geworden.
Door het feit dat de zon voor
het grootste gedeelte van de
dag van de partij was, kende
Gent-Gent een belangstelling
als
nooit voorheen, waaruit
men tevens het besluit kon
trekken dat het «rijke vlaamse wielerleven» lang niet tot
de legende behoort. Daarbij
kwam een onberispelijke organisatie en tenslotte een bijzonder fraai koersverloop. Dit
laatste was van die aard om
de meest veeleisende volger
— tenslotte was het toch een
rodagewedstrijd — tot tevredenheid te stemmen.
Essentieel in deze wedstrijd
is geweest dat de aanvallers —
uiteraard behorend tot het type
van de punchers — er in geslaagd zijn hun veel snellere
maats in het defensief te dringen. En nadat zulks was gebeurd, hebben er veel te veel
geaarzeld om de sprong naar
de eersten te maken. Gedurende vele kilometers was
zulks nochtans mogelijk. Onderlinge naijver, gebrek- aan
topkonditie bij de snelsten hebben dus in de kaart gespeeld
van de vroege aanvallers. Indien overwinnaar Van Springel
— vooral hij — uiteindelijk 't
maximum profijt heeft gehaald
uit deze gang van zaken, vermindert dat helemaal niets aan

De aankomsten
1. HERMAN VAN SPRINGEL, de 193 km in 4.47.30 - 2.
Rolf Wolfshohl (D.) op 4" - 3. Bernard Vande Kerckhove 4. Walter Godefroot op 10'' - 5. Ward Sels - 6. D.. Van
Rijckeghem - 7. W. Veekemans - 8. W. Planckaert - 9. J.
Van Mechelen - 10. W. Bocklant - 11. Jan Janssen (Ned.)
- 12. J. Deroo (Ned.) - 13. Et. Buysse - 14. Zoontjens (Ned.)
- 15. F. Hermie - 16. R. Delarbre - 17. H. Steevens (Ned.) 18. N. Depauw - l!). W. Donnic - 20. E. Bodart - 21. R.
Legein op 45" - 22. J. Catieau (Fr.) op l min. - 23. Tony
Houbrechts - 24. Herman Van Loo op G min. - 25. R.
Steegmans op 6'20" - 26. Spruyt Jos - 27. Kosten Dignus
- 28. Desmet Gustaal' - 29. Planckaert André - 30. Blockx
Roger - 31. Sonck Eüennc - 32. Marcarini Jean - 3:!. Dalemans'"' Tttty'0-r'34yyó*ié Noël ' - 35. Desitter Eddy - 36. Derboven Wiily - 37. Tummers Jan - 38. ..Vanderhorst - 39.
Jacquemin
jytichej, - .40. Heljemuns Hugo - 41. Wuytack Gilbert 9- 42VBHn9>r Frans - 43. Beheyt Benoni - 44. Guyot
Jacques - 45. Crepelle Filippe - 46. Corthouts René - 47.
Brusselmans Jan - 48. Van de Rysse Roland - 49. Pintens
Georges - 50. Cloostermans Arnold (Ned.) - 51. Van Vlieibcrghe Albert - 52. Cools Jan - 53. Willekens Lucke - 54.
Michiols Marc - 55. Wcckx Ward - 56. Monteyne Jean - 57.
Vanneste Willy - 53. Drummen Jet' - 59. Schleck Johnny
- 60. Delbcrghe Eduard.

Rik Van Looy, door ons en door velen, als favoriei
vooropgezet van de openingswedstrijd Gent-Gent, verscheen
niet aan de start !
Vrijdagavond werden de inrichters van dit forfait verwitigd met de mededeling dat Van Looy. tijdens de zesdaagse van Antwerpen, een verwonding aan het zitvlak
zou hebben opgelopen. Achter de schermen werd er ons
evenwel verzekerd dat de onthouding van Van Looy evenzeer zou te verklaren /ijn door een financiële eis. die niet
zou x.ijn ingewilligd.
Bij het vertrek van Gent-Gent wist Ward Sels steeds niet
waar hij 's zondags zou moeten rijden.
- Ik verneem zopas, aldus Ward, dal sportbestuurder Louviot ons zou hebben ingeschreven voor Kuurne-BrusselKuurne.
Toen we Ward opmerk/aam maakten dat y.ijn naam
eveneens voorkwam op de deelnemerslijst van de Ronde
van Limburg, kregen we als antwoord.
— Ik zou ook veel liever in Limburg rijden. Het is toch
normaal vermits ik er verleden jaar won. De definitieve
beslissing zal wel door manager Van Buggenhout worden
genomen • . besloot Sels
Waarna ook wij een k o n k l u s i e t r o k k e n : een van beide
inrichters werd in het o o t j e genomen
G. P.

Herman VAN SPRINGEL:
VREES VOOR WOLFSHOHL
Het was slechts met gering verschil dat Godei'root de spurt voor de vijfde plaats won tegen
Ward Sels.
zijn grote verdiensten. Integendeel zelfs, heeft Herman Van
Springel andermaal het bewijs
gekregen dat zijn winstmogelijkheden maar alleen vergroten indien hij in het offensief
gaat.
De eerste wielerslag van het
nieuwe seizoen werd geleverd
in de omgeving van Nederbrakel, nadat een jeugdig drietal
bestaande uit Wilfried David,
Wattiez en Mathy gedurende
meer dan honderd kilometer
leven had geschonken aan de
wedstrijd. Op
de Vartnberg
was de laatste overlevende:
Wilfried David reeds ingerekend en het was dus op zeventig kilometer van Gent dat het
weer een jongere was, die het
sein gaf tot de beslissing. Willy Donny werd achterna gesprongen door Herman Van
Springel, Bernard Vandekerckhove en diens ploegmaat de
Fransman Catieau en tenslotte
ook door Antoon Houbrechts.
Van de winnaar van de Ronde
van Andalousië was dat niet
verwonderlijk. De Tongenaar
oordeelde — terecht — dat het
nog tijd was om zijn vroege
forme in klinkende munt om te
zetten.
In minder dan twintig kilometer veroverde het vijftal een
voorsprong van 1'15" om de
beklimming van de muur van
Geraardsbergen te
beginnen.
Dit boni werd behouden tot op
de top, niettegenstaande in de
groep een geweldig tegenoofensief was losgekomen onder de
leiding van
vechtias
Rolt'
Wolt'shohl, geholpen door Ward
Sels en Willy Planckaert.
Wie niet over
zijn volle
krachten kon beschikken, werd
trouwens onherroepelijk verslagen op de beruchte Oostvlaamse helling. Dat er niet
werd gewandeld achter de vijf
leiders, moge blijken uit de sa-

menstelling van d,e achtervolgende groep, die de rest van
de deelnemers in minder dan
tien kilometer definitief klopte. Achter de vijf kregen we
dus: Jo De Roo, Willy Planckaert, Ward Sels, Harrie Steevens, Flabat, Zoontjes, Bocklant, Vekemans (die was er inderdaad), Hermie, Jan Janssen,
Depauw, Buysse, Godefroot,
Van Rijckeghem, De Bal, André
Planckaert,
Wolfshohl,
Donny, (die vooraan was gelost), Bodart en De PArbre.
Voorbij de Grotenberge (km
159) stond het vast dat de achtervolgers teruggekomen tot
50" het pleit zouden winnen,
op voorwaarde dat er eendrachtig werd gewerkt. Niettegenstaande Van Springel en
Toon Houbrechts in die kilometers een geweldige indruk
lieten, moesten ze toch toe-

staan dat het groepje met de
favorieten op zeker ogenblik
terugkwam tot op 300 meter.
Toen echter werd er achteraan
teveel gerekend. Enkele renners weigerden hun reserves
aan te spreken en beriepen
zich op de ploeggeest. Van Rijckeghem, Janssen en Godefroot
konden aldus praten. Het ging
met horten en stoten in de
achtervolging en hoemeer de
eindmeet in het zicht kwam,
hoe problematischer een hergroepering werd. Nochtans gaf
Rolf Wolfshohl een voorbeeld.
Hij was het immers, die tien
kilometer voor de eindmeet 't
voor mekaar bracht aan te
sluiten bij de eersten. Bij die
ene bleef het. Echter zou de
wedstrijd toch zijn klein drama kennen want in de straten
van de stad, sloeg Toon Houbrechts tegen de grond, nadat
hij in de tramriggels reed. Her-

H e r m a n Van Springel is niet
het type van een drukdoener.
Op dat gebied is hij misschien
wel de « braafste » uit het hele
Belgische profleger. Hij beriep
er zich niet op de zesdaagserenners en de mannen van het
zuiden in een eerste rechtstreekse konfrontatie te hebben verslagen, nadat hij het
seizoen moest voorbereiden op
de barre Vlaamse wegen.
Sportbestuurder Frans Cools
zegde, wel van vooraf overtuigd te zijn geweest dat Herman reeds over een benijdenswaardige konditie beschikte.
Op de vraag waarom hij
wenste alleen toe te komen,
gaf Herman het spontane antwoord :
— Ik vreesde eigenlijk een
beetje de Duitser Wolfshohl.
Hij was de enige, die er in
slaagde bij ons aan te sluiten.
Iemand die zoiets kan, mag
niet worden meegenomen naar
de meet.
De Duitser van zijn kant replikeerde als volgt op de vraag,
waarom hij zijn snelle ploeg-

maat Sels niet was trouw gebleven :
— Door mijn doorstoot naar
de eersten had ik Ward als
het ware een stimulans willen
geven. Ik kan niet begrijpen,
waarom hij mijn voorbeeld niet
heeft gevolgd. Het was heus
niet zo lastig.
HOUBRECHTS :
IK KON WINNEN
De Limburgse vertegenwoordiger uit de kopgroep eindigde
met vertraging op de eerste
achtervolgers. Nadat hij op vijf
kilometer van de aankomst een
val deed, wenste hij niet te
eindigen met de groep. De winnaar van de Ronde van Andalousië toonde een wonde aan
de bil en hij kloeg ook over
inwendige pijnen.
— Echt jammer, vond de
ontgoochelde Tongenaar. Zelden reed ik zo goed. Ik meen
oprecht dat ik deze wedstrijd
had kunnen winnen. Ik wist
dat Van Springel de sterkste
was. Ik zou hem niet hebben
laten gaan.

Bij de geklopten was Godefroot de meest teneergeslagen.
— Ik wenste niet in de tegenaanval te gaan, aldus Walter. Ik had immers gehoord
dat de
sportbestuurder van
Planckaert tot deze was komen zeggen : los in geen geval
het wiel van Godefroot. Daar
zit uw winstkans.
Tenslotte waren het ter aankomst niet de «kleinste»
sportbestuurder, die het minst
opgetogen waren.
Florent
Van Vaerenbergh
verklaarde trots : « Nadat Raymond Steegmans slechts een
ietsje tekort
schoot op de
m u u r , had ik toch nog drie
renners in de eerste groep:
Vekemans, Hermie en André
Planckaert. Deze laatste reed
ongelukkig plat.
Niet minder fier was Jef Desmedt: het verging allemaal
beter dan ik had verwacht.
Twee van mijn renners gingen
mee met de besten: Fonske
Debal en de jeugdige René De
l'Arbre.
G. PRIJS

Te Sint-Truiden had Sercu meer last dan hem lief was met Fonske Debal, Foré, Steevens en Steegmans.

2 0 - j a r i g e LEO D U Y N
WON RONDE VAN LIMBURG
ZOALS PETER POST IN 1962

Eric Lcman profdcbuut in Kuurne-Brussel-Kuurne en
eerste overwinning.

In 1962 kwam Peter Post regelrecht uit de zesdaagse van
Antwerpen om, na een indrukwekkende solorit van tachtig
kilometer, op schitterende wijze
de Rende van Limburg te w : nnen. In die tijd was de Nederlander Piet Liebbrecht de verzorger van Post. Dezelfde Liebbrecht werd nu aangeworven
door sportbestuurder Driessens
en weer bracht eerstgenoemde
één zijner renners op het podium.
- Om zich te afcklimatiseren
aan de koude reed Duyndam
zaterdag Gent-Gent, aldus ver-

ERIC LEMAN: eerste profkoers, eerste zege
Kuurne - Brussel - Kuurne
86 deelnemers zetten in een
ijzige koude Kuurne-BrusselKuurne aan. Lang moest men
niet wachten om de eerste
canval te noteren, die ging uit
van do Engelsman Webb en
werd beantwoord door Legrangc. Berlard, de andere Fransen
Crepel ci.i Leblanc, de Nederlander Wagtmans en twee jonge
Belgen Leman en Delaere. Dit
achttal bereikte een voorsprong
van 3 minuten na 60 km. wedstrijd. Het groot peloton echter
werd in de tegenaanval geblazen door Daniel Vanrijckegem,
Willy Vanneste Wilfried David,
Jean-Marie Ghorrez en Etienne
Sonck en op die manier kregen
we na 110 km., wedstrijd de
volledige hervorming. De rust
was echter van zeer korte duur.
Eens dat we Ninove achter de
rug hadden sloegen
Wilfried
David, Alfons Cools en de Engelsman Adler op de vlucht. 23
man beantwoordde die aanval
en zo kregen we na 120 km ,
een koppeloton van 26 renners.
Het was klaar en duidelijk dat
dit meteen de beslissende fase
inluidde. Wilfried David en Da-

geweldigsten om de kloof te verbreden. OD de Kluisberg kwam
Ward Sels als eerste voorbij
en op de Tiegemberg was het
Daniel Vanrijckeghem die de
premie meesnapte. Achtereenvolgens moesten lossen, de Engelsman Adler, Fons Cools, Jos
Huysmans, Gilbert Verwilde en
Marcel Maes. De 20 overigen
moesten zich aan km., 185 niet
meer met de vrees beladen
want op dat ogenblik had het
groot peloton al meer dan vier
minuten achterstand. De voorsprong der leiders zou met iedere km., nog geweldig opgevoerd
worden. Te Kuurne bij de aanvang van de drie lokale ronden wipten Vanneste, Leman
en Bernard Vandekerckhove in
de aanval. Wilfried David en
Daniël Vanrijckeghem zouden
zich in het verweer werpen zodat we in de tweede ronde de
hergroepering van het eerste
peloton kregen.
En dan kwam de sprong van
de 21-jarige Eric Leman. De
jeugdige Ooigemnaar kon zich
met enkele rukken op onweerstaanbare wijze 109 meter winst

hield hij met alle stevigheid
vast en won aldus op een hartveroverende manier het koude
Kuurne-Brussel-Kuurne.
Een
allesgevende spurt zou de winnaar van vorig jaar Daniël
Vanrijckeghem ditmaal voor de
tweede plaats winnen
voor
Ward Sels.
UITSLAG :
1) ERIC LEMAN, de 198 km.,
in 5 u. 23M2.

21 Daniël Vanrijckeghem

op
10";

31 Ward Sels;
4i Hosiers;
5i A. Pianckaert;
6) Bocklant;
7) M. Wright <GB);
8> W. Vanneste; 9i H. Decan;
10) Haast (N.); 11) H. Van Loo;
121 J. Cools; 13i Van Springel;
141
Vande Kerckhove; 15)
Weckx; 16) F. Decloedt; 17i
V. Nuelant; 18) E. Sonck; 19)
W. David; 20l Hermie; 21) Beugels (N.i, op 10'; 22) Ottenbros
( N . ' ; 23) Gust. Desmet; 24) Lemeteyer (Fr.); 25) J. Guiot; 26)
L. Van Damme: 27) E. Bodart;
28) Boucquet; 29) L. Van Dromme; 30) R. Furniere; 31) A.
Cools; 32> Wuyttack; 33) Den
Hartog (N.); 34) E. Demunster;
35) Crepel (Fr.); 36) Kloosterman (N.i; 37) J. Monteyne; 38)

telde Liebbrecht ons na het einde van de wedstrijd. Hij had
echter het vaste voornemen de
Ronde van Limburg te winnen.
Hi i meende dat het Limburgse
parcours in zijn kaart zou spelen en hij verzekerde ons nog
vlak vóór de start : vandaag
speel ik, onder of boven.
Getuigde dit voornemen van
het karakter, van de in januari
twintig jaar geworden neo-prof
(de jongste van allen) uit Den
Haag, dan heeft hij ons tijdens
zijn aanval, ingezet op 55 kilometer van het einde, ook
ovETtuigd van zijn enorme klasse.
We gaan niet zover te beweren dat Nederland plots een tegenigewicht heeft gevonden voor
de Belgische Eddy Merckx: maar
dat Duyndam wat meer in zijn
mars rieefl dan zijn kollega's,
bewees hij toch reeds in de
derde profwedstTijd, die hij betwistte.
De glansrijke prestatie van
Duyndam ; die in 1967 de vrees
was van zijn landgenoten - liefhebbers en nu nog beweert dat
hij het wereldkampioenschap te
Heerlen slechts verloor door een
val in de laatste ronde, vormde
vanzelfsprekend het hoogtepunt
uit de zoveelste uitgave van de
Sint-Truidense wedstrijd.
Ware er Duyndam nieit geweest, die gedurende bijna anderhalf uur elke volger bekoorde door zijn stijl en zijn trefkracht. dan zou de winnaar van
de wedstrijd niemand anders
geworden zijn dan de wereldkampioen in zuivere snelheid
Patrick Sercu !
De Westvlaming had er inderdaad aan gehouden te SintTruiden te starten en zijn innige
betrachting : een grote wegrit
winnen, in werkelijkheid om te
zetten .Dat hij er niet in is geslaagd, was de schuld van
Duyndam ; voor de rest school

niemand, die Patrick d i t genoegen niet gunde.
HET PECH
VAN JOS SPRUYT
Het is slechts om volledig te
z i j n dal wc melding maken van
de vroege aanval van het viertal Francaux, Du Bois. Gotisch n l k en Brouwer, die vanaf
kilometer acht vooropreden en
wier aanval slechts na 117 kilometer volledig werd ongedaan
gemaakt.
Toen d:t was gebeurd, kwaoi
DuM-Jam onmiddellijk op de
proppen. Maar de zesdaagse
ploegmaat van Raymond Steegmans vond in Jeroom Kegeis
n:et voldoende steun, zodat hij
zijn aanval van Heusden even
uitstelde.
Voorbij Lummen werd het
menens voor de jeugdige V •derlander. die aanvankelijk in
Jos Spruyt een bekwame steun
vond. Het tweetal liep in tien
kilometer tot bijna één m i n u u t
uit en aan het begin van de
m o e i l i j k e Ossenweg te Zoutl e e u w , reed het duo 1'25" voorop.
Sportbestuurder Y \ o Molenaers was de eerste om achter
het tweetal te komen postvatten, maar het was maar juist
op tijd om aan Spruyt een ach-

l e r w i e l te moeten overhandigen.
A I . T o e u e l de Antwerpenaar een
m n , m u m achterstand opliep,
zou hij er niet meer in slagen
de Nederlandse locomotief •
die v c o i ( d u r e n d het beeld van
Po-l opriep - - nog te achterhalen. In een paar kilometer
werd S p r u y t een volle m i n u u t
achteruil geslagen door zijn gewezen vluohlersmaat, die er niet
w i l d e van «'eten op onze l a n d genoot te wachten.
Maar niet alleen Spruyt werd
geklopt door Duyndam. Dat was
ook hel lo: v a n het drielal Deloof. Stevens, Jacquemin die
Spruyt kenden inhalen. Dit vier-'
Uil g e r a a k t e nooit verder dan
1'45" van D u y n d a m . maar zelf
kon men niet uit de greep blij\ en \ a n het peloton da: werd
aangevuurd door Vekemans.
Slechts in de allerlaatste kilometers moest de jongste onder
de vertrekkers iets van zijn
voorsprong prijsgeven. Op de
Speelhollaan te Sint-Truiden
s p u i t e n daarna wel tachtig renners voor de tweede plaats. Het
u e r d een grootse spurt, die v a n
te ver aan Raymond Steegmans
werd opgedrongen en die uiteindelijk werd gewonnen door de
snelste man ter wereld : Patrick
Sercu !
G. PRIJS

DE A A N K O M S T E N
1. LEO DUYNDAM (Ned.), de 187 km. in 4 uur 29 min.
- 2. Patrick Sercu op 32" - 3. Alfons Debal - 4. Noël
Foré - 5. Harry Steevens (Ned.) - 6. Raymond Steegïnans 7. Jos Haezcldonck - 8. M. Vandenbosschc - 9. Hugo Hellemans - 10. Leopold Vanden Neste - 11. Guido Deraed - 12.
Noël Depauw - 13. Julien Delocht - 14. Jo Van Seggelen
(Ned.) - 15. W. Donny - 16. R. Van Vrekom - 17. R. Van
Rijse - 18. L. Willekens - 19. W. Planckaert - 20. P. Nassen
- 21. W. Derboven - 22. W. Verbruggen - 23. H. Zilverberg
(Ned.) - 24. G. Mathy - 25. E. Corthouts - 26. V. Van
Schil - 27. J. Kegels - 28. J. Brouwer (Ned.) - 29. A.
Houbrechts - 30. P. Di Luca (It.).

Let on, de kracht en de stijl die uitstraalde van Leo Duyndam

