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Het Belaag v«n Umbwg — j) —

HITTE EN DORST DE CROOTSTE VIJANDEN

RONDE VAN LUXEMBURG^

GEORGES CLAES
n

Spurt

de groep bij.
FRANS LEENEN, Waardig Kampioen
\ Opnieuw, op de berg van Asch
springen Hendrickx en Claes.
Vercraye moet lossen.
Onder een brandende zon •worden op 5 min. 45 : Pottgens, Didden, DelFred Vermeiren heeft pech, terwijl
met & minuten vertraging, 40 be- muylle.
Oordier en Van der Veken last hebIn
St.
Truiden
(stad)
moet
Didden
roeparenners de weg op gezonden.
ben om te volgen, en zij laten wat
J aak Beks start vandaag voor de zijn beide maten laten gaan. Car- verder hun maten gaan.
eerste maal opnieuw bij de beroeps- rier is uit de groep gevallen.
Aan de Mardaga is de stand :
Te Ordingen komt er leven in de
renners en naar loffelijke gewoonte
De groep op l' 30"; Cordler, Bonzet hij zich dadelijk aan de leiding. groep wanneer de renners ée water- varlez,
Van der Veken; op 2' 30"
Terwijl JOB. Oaeasen het staartje emmers langs de weg: zien staan.
Vercray.
houdt.
Dat brengt steeds geharrewar van
belang. Te Gotem (Borgloon) komt Vercraye vervoegt de groep.
Van der Veken, die niet verder
TALBMKE BANDBREUKEN
Vermeiren op de leider en samen
De eerste pechvogel is Saen die
doen ze voort tegen ongeveer 38 km. aandringt.
e
Asch (175 km.) met 30 min. vereen nieuwe voortube kan leggen n per uur.
gepasseerd.
dit nog voor Genk bereikt wordt.
op 55 seconden volgen Leenen en traging
Zonder veel geschiedenis gaat het
Wuyckens
;
DIODEN EN CRAHAY
Af en toe speelt er een renop l min. 15 : Bonverlez, Hendrix, verder.
ner voorvluchter, maar het blijft bij
Op het ogenblik van de * band- Vanderveken Mathieu en Vecray;
Te Grjitrode is het de beurt
op l min. 25 : Claes; Saen; Mi—spel.
Ibreu'k van Saen springen, onveraan Claes, Michielske steekt zijn
hoeds Didden en ook Crahay uit de chiels; Mollin en Carrier.
vriend een handje toe. De beide LeuDe leiders verliezen gaandeweg. venaren winnen veld.
troep. Zij rijden geweldig en daar
<ie groep weinig' of niet reageert Daar de groep een tegenaanval inPieter, Mathieu, Leehebben de vluchters te Winterslag: zette. Leenen toonde zich de hevigste nen,Vermeiren
Mollin, Hendrickx, Carrier, De
reeds l' 05" op GUson, Wuyckens, en samen met Wuyckens was hij Coster,
Simons, Wuyckens, Gautier,
die de groep 'trekken. Plots zakt J. even voor Tongeren tot op 55 secv LebHcq Van
Pont zijn in de groep.
B. Verpoorten uit de groep. Plat! van de leiders gekomen om ze even
De renners houden de vluchters
Die jongen kan geen koers meer uit- voorbij deze stad bij te benen.
Bonvarlez, Hendrickx, Vanderve— steeds in bet zicht doch slagen er
rijden zonder bandbreuk. Dit aan
Km. 13. Wie zegt dat 13 geen on- ken, Mathieu, Vecray en even ver- ni-t in veld te winnen integendeel...
der Claes, Saen, Michiels, Mollin,
Mollin probeert het te Meeuwen,
geluksgetal is?
doch Leenen klampt aan en met hen.
Te Waterschei komt Saen terug Carrier
foijgespurt even voordat Simons G.
en even later R, Mertene moeten
herstellen. De Waal Mathieu. een
ernstig kanshebber volgt het slechte voorbeeld aan de Bascu'e.
Te Opglabbeek komt Mathieu al
bij: het laatste afgestapt en het eerBte terug bij. Flink Florent!
De groep trekt zich van de weglopers niet veel aan. Goutier moet
Zim band bijpompen even voor Opglabbeek en in het dorp vervoegt
hij. Mathieu moet opnituw afstappen, terwijl Verpoorten en Simons
na een machtige achtervolging terug bijkomen. De belangstelling langs
de weg U groot en Didden mag
de toejuichingen in ontvangst nemen. 'Maar Jef... Houthalen ia nog
zo ver!
Op w»g naar Bree weet Mathieu
voor de tweede- maal -aan te pikken.
De snelheidsmeter schommelt tussen de 36 ett*38 km. en toch druipt
het zweet langs het aangezicht der
renners af. De groep bereikt Bree
met 5 min. vertraging op het voorziene uur. P. Vermeiren moet aan
zijn zadel werken,slult echter dadelijk weer aan.
« MINUTEN TE PEER

Te Peer hebben de leiden een
voorsprong van 6 minuten op de
groep, die op Re»é Mertenjs na. nog
voltallig ifc
Te Reppei valt Crahay plat zodat
Didden alleen voortdoet. De «tand
is dan; op kop Didden. Op l* 90"
volgt Crahay. De groen op iy 46'.
Heynen heeft geluk ea in gezelschap
van Fons Hendrielut poetst fcy <j<s
plaat, op zoek achter dfe leiden.
De stand t« LEOPOLDSBURG tetdt
als volgt (Kin 88} r
Op kop : Didden en Crahay; op 3
min. Heynen en. Hendrickx Alfona;
op 3 mlli 45 Wuyekens en Van MIrlo.
Op 3 min 60 de groep;
Op- 5 min Fottgensi e», Jobê.
Te Keringen-Mijnen valt Jullen
Janssen» plat.
Kalm ^herstelt hijgen vat de achtervolging- «urn.
D« groep bestaat nog- uit 35 renners
DIDDEN LOST
Terwijl de groep weer hervormd
wordt, krijgt Bidden de sla» van de
hamer en moet Crahay alleen laten
gaan. Jef, steeds hetzelfde liedje ! !
Uit de groep ontsnapt Piet Vermeiren en rijdt een paar honderd meter
vóór de groep. Hij vervoegt Didden
«n laat hem ter plaatse. De groeD
vangt ook Didden op.
Te Lummen komt Crahay met 3 min
vooruit door.
•Dan volgt Vermeiren en dan komt
Didden met de groep op sleeptouw
Pottsens en Jobé hebben de groep
Ingelopen, doch op het ogenblik dat
Jul. Janesens weer bij spart (prachtig Jollen l) moet Pottgens weer opnieuw afstappen.
De temperatuur is nog steeds drukkend, alhoewel de zon meestal schuil
gaat «enter de wolken.
Alle Limburgers zitten nog steeds
la de groep.
Voorbij
Schulen pikt Meulenberg
aan.
TE

HEKK DE STAD

vallen Van den Balck en Jef Didden
plat. Zal de Limburger thans zijn gedane inspanningen
moeten betalen.
Moedig vat hij de achtervolging aan,
kortbij gevolgd door Pottgens
Delmuyle valt plat aan Km 90
NOG STEEDS CRAHAY
Te Sint Truiden telt Crahay 4 min
voorsprong op de groep en tussen
beiden to bengelt P Vermeiren.
Crahay heeft In de stad slechts y
vertraging- op h>t voorziene uur.

De whinaar GEORGES CLAES m et zijn supporters; uiterst rechte
ÏBANS LEENEN, kam pioen van Limburg

VECRAV EN VAWUKKVEKEN
SPELEN HUN PERTEN

de ganse groep. Hendrickx krijgt nog
een lekke bond op het ogenblik dat
Michiels en Claes begeven.
Bet veld w«rdt dooreen gegooid en
Te Heichteren» waar Claes de
op een helling buiten Tongeren groep trekt, moet Goutier herstellen'
•peelt Vecrap zijn perten. Hij rukt
zich onweerstaanbaar los. Vander—
CLAES DEMAREERT
veken kam hem echter volgen.
Hendrickx zet op zijn beurt de Bij de aanvang <Ier kleine ronde
achtervolging in op de weg naar is de groep nog samen.
Sluizen. Hij stapt evenwel ai om ca
wil toch nogmaals het hazendrinken en wordt door het achtervol- Claes
pad kiezen, doch tevergeefs. Mathieu
gend gro«pje opgeslorpt.
doet hetzelfde, doch hjeeft" evenmin
succes.
LANGS DE HALEMBAYE
. Te Zonhoven is het weer Claes die
Voor d« Haüembaye bereikt wordt, leidt. Gautler levert de prachtige
worden, de renners door een al te ge- prestatie van hier reeds te vervoedienstige politieagent verkeerd ge- gen.
Mathieu valt en moet zijn achterstuurd. Zo worden de renners van
band bijpompen. Na een korte jacht
dat zwaar stukje werk gespaard
Even voor Tongereu moest Jullen komt hij terug bij.
Janmena lossen en geeft op. Leeg i Mollin wipt weg en Carler snapt
Jdak Beks ia spoorloos verdwenen zijn wiel. Claes voelt het gevaar en
als een pijl uit een boog vliegt hij er
wat kwam hl] tegen ?
Verpoorteke heeft werkelijk geen aan Vogeisanek achter. Leenen weet
geluk, want te Berg moet hij voor de het go«de wiel te snappen — neemt
tweede maal van band veranderen over en de «sondure* is er.
Vier tegen de rest van 't groepje :
en moet opgeven.
wie zal h«t* halen ? De afstand is
slechts 50 meter. Nog steeds 50 meTE RIEMST
ter...
Mathieu springt... rijdt... vliegt...
worden de renners vergast op een Michiels
op zijn beurt... De groep
fris regenbuitje.
sluit
aan bij Mathieu, doch groep
De stand was daar :
Leenen h«eft steeds 50 meters.
Op kop
Simons, Jacobs Eug-, Leblicq, De
Van der Veken en Vercraye.
Coster lossen uit de groep te Zolder.
Op 2' 20"
Groep Leenen verliest veld en nog
Wuyckens die de groep met 20 met. voor Heusden zijn de fwe* groepjes
vooraf ging.
weer samen.
Op 3' 15" volgen
Carrier vint 't gezelschap t* gittot
Jobe, Mathieu en Carrier, die ge- en poogt uit te lopen, zonder succes
weldig jagen.
echter.
Jobe valt verder plat te Veldwe- Achteraan laat Simons zijn maten
zelt.
ter plaatse doch op de draal voor
De groep bestaat uit 21 renners.
Heusden -»liegt zijn achterband af.
Te Lanaken wipt Hendrickx weg
NAAR HET EINDE
en heeft dadelijk SO met. voorsprong
en laat zich dan weer afzakken.
BI] het oprijden van de brug te
De groep wandelt steeds tegen
Zolder poogt Mollin nog eens te onteen klein 30 km. per uur.
snappen
doch de spurters waken
Mathieu demareert herhaalde maHet zijn vooral Claes en Leenen
len. Te Mechelen a/Maas komen de
leiders in het zicht en enkele hon- die hierbij de hoofdrol spelen.
derde meter verder is alles te herDE SPURT
doen.
Mathieu wil weer weg, doch Georver reeds heeft Georgeg Claes
ges Claes waakt en ja, wat zal het deVan
goede positie gekozen en hoe de
worden ? Wanneer de Waal 100 met. anderen
ook aandringen, Claes wint
genomen heeft springt Georges Claes, onbedreigd.
Hendrickx vat het wiel.
Leenen leverde een prachtige koers
Vermeiren P. en Mollin doen het- en had zeker nog zijn kans. Op twee
zelfde. Halt, zegrt Leenen en hij trekt km, van de eindmeet brak hij zijn

fle Luxemburgers hebben succes
in oe Ie Rit met fioldscttmldt
DeBelgenniet onverminderd
De ronde van Luxemburg is voor
onze vrienden van het Groot Hertogdom op schitterende wijze begonnen. De Luxemburgers hadden er inderdaad vandaag zin in en reeds
na een 10-tal kilometer, Heten Didier,
Clemens en Goldschmidt het hele gezelschap in de steek om een flink
stuk uit te lopen. Depredomme vertrouwde die kerel echter niet en
haalde een van die sprongen uit die
d,e volgers deed opzien en die hem
bij de drie Luxemburgers bracht.
Hierbij weigerde de Belg echter
zijn deel kop te doen, doch het drietal trok zich daarvan niet veel aan
en sloeg Kiewjt en Prevotal terug
die eveneens een aanval deden op de
leiderspositie. Daarna probeerde de
Zwitser Schutsch het en slaagde in
zijn poging en toen het vijftal te
Dickirch passeerde hadden zij l' 10"
voorsprong op de Luikenaar Breuer
en l' 31" op de groep die wat verder Breuer opslorpte. Voorop gingen
ze er lustig op los en te Heiderscheid
reden de leiders reed» 4' 30" voorop.
In de groep scheen men te wandelen,
gelukkig brak een geweldig onweder
los en dat bracht wat verfrissing in
de gelederen. Het werd nodig ook
want bij km. 100 bedroeg de voorsprong reeds 5' 15". Uit de groep
hadden wij toen reeds Rogiers, Gyselinck, Van Verre en Dielis wegen»
breuk verloren. Eindelijk op een
scherpe helling buiten Willes, begon
Impanls zijn duivels te ontbinden,
hij trok het grote peleton uiteen.
Sohotte en Gallens bengelden aan
het staartje. Boven op den t°p was
de stand als volgt : Dlederich, Goldschmidt, op 5 m. Depredomme, op 10
m. Alemeers, op 10" Schutsch, op
15", op 3' 30" Impanis, Geus, Rosseei
Van Steenbergen, De Wannemaeker
Ockers, Kirch, Schroeitzer, Gignet.
Or> 5' 10" Brueur, op 5' 25" Gallens
Schotte, Kiewit, Dupont, Goasmat,
Stadsbaeder, Wamier, Dergebroy,
Janssens, op 5' 45" Prevotal en Louviot.

Bij de leiders kan de
Sctnrtzen het tempo niet meer bf-houden en eens dat de jagers dit
gezien hadden werd er met m««r
kracht gereden om de vier koprHders bij de hirven te n«m«a. Tw
Clervaux hadden zij reeds l' 80"
van hun voorsprong verloren en t»
Trois-Vierges werd het vonnig voltrokken, zodat wij 12 renners op
kop kregen waaronder 7 Belgen.
Jammer genoeg reed DepredoaaiM*
plat. Hij kreeg een ander wiel en 3
Km verder zat hij weer i„ de groap
Weer wou hij op dat laaste stuk
weg toen de etrijd het lastigste waa.
Gedurig sprong hij weg maar telkens gingen de tegenstanders hem
halen. Op 20 km. van de aan>kom*t
verloor Schweitzer nog voeling. Nog
10 km. en op een laatste helling
sprong Goldsohmidt weg gevolgd
van Clemens en wij kunnen ftfer
niet de geestdrift beschrijven vaa
de bevolking toen zij haar tw*e
landgenoten zegevierend deze rit xagen eindigen.
DE UITSLAG
1. GOLDSCHMIDT, de 195 km. in
5 u. 55 min. 16 eek.
2. Mat. Clemens in 5 u. 55' 06"
3. Van Steenbergen In 5 u. 56' 37
4. Kirchen; 5) Ockers; 6) Geus;
7) Rosseel; 8) D« Wannem«ker Hl 5
u. 56' 40; 9) Impanie in 5 u. 67' 18;
10) Depredomme (die nog kettingbreuk had) in 5 u- 58' 31; 11) Diederich in 5 u. 59' 13; 12) Schweitzer In
5 U. 59' 46; 13) Schotte in 6 u. 02" 12;
14) Gallens in 6 u. 02' 25; 15) Stad»baeder z.t.;
16) Breuer 6 u- 02' 37; 17) Bintaer
z.t; 18) Segen 6 u. 03' 05; 19) Kiewit zt; 20) Janssen zt; 21) Goasmwt
6 u 03' 36; 22) Polré 6 u. 04' 25; Louviot z.t.; 23) Dorgebraye 6 u- 06' l»;
24) Schutsoh 6 u; 06' 38; 2ö) Acker*
mans 6 u 26' 38; 26) Wang 8 u. 28T
17; 27) Brulé zt.; 28) Giguet zt; 2»
Lake-man 6 u. 31' 35; 30.) Van Verr»
en Ghijselinok; 31) DteMe z-t.

KAMPIOENSCHAPPEN

De vijf

uit de strijd

TE ROCOUR

Kampioenschappen

Van Kerchove en Adriaensens
in Achtervolging, Pauwels, Spelte
en Scherens in Snelheid
op H lengte. 200 meter in 14".
2e reeks : 1) Marquenie; 2) NW
HaZ-ue
hant op l wiel. 200 met. in 13" 3-10.
Ie Reeks : 1) Van Kerckhoven, in
5 min. 49 eee.; 2) Van Beneden, op
Beslissing l» en S» plaats :
5 lengten.
1) PAUWÉLS ; 2) Marquenje. D*
2e reeks : 1) Blomme In 5 min. 50; 200 met. in 13" 3-10.
2) Van Brabant op 60 meters.
BosUasing voor de S« en 4e plaats l
Finaal Ie en £e plaats :
1) Nihant; 2) Waem in 13" 210.
1) VAN KERCKHOVEN in 5 n A43 sec.; 2) Blomme op 40 met.
IV. Snelheid Onafhankelijke!!.
H. Achtervolging Beroepsrennei»
HaZue finaal (met dubbele reeft»/
Ie reeks : 1) Spelte; 2) Van Ee«k
1) Van Brabant, in 5 min. 54 ; 2) hout op l wiel. 200 m«t. in 14 oeo>
Van Beneden op 35 met_
5-10.
2e K*eks : 1) De Boevere; 2)
III. Snelheid Liefhebbert.
aerts, op l lengte. 200 met. in 15
5-10.
Finaal Je en 4« plaats :
3« reeks : 1) Van Eeckhout; Vt
20 Omet in 14 »ecc. 3-1®,
Ie reeks : 1) AdriaeasseiM in 7' Spelte.
4e reeks : 1) Looyaerts; 2) De Ba*23"; 2) Deltour op 100 met.
2e reek» : 1) De Backer la 7 min. vere. 300 met. In 14 aecc. 4-10.
Herkansing :
47 2/10- 2) Van- de Broecck op 40 m.
Haiac
ie reeks : 1) Van Eeekhout; 2} G.
Spelte. 200 m«t ia l» see. 7-10.
(Van Eeckhout wordt gedeclas1) ADRIAENSSENS in 7 min. 16"
seerd.)
3/5; 2) De Backer op 180e met.
2e reeks : 1) De Boevere; 2) Looyie en 2e plaats :
aerts; 200 met. In 16 sec. 6-10.
1) Van de Broeck in 7 min 23" ;
BesZissiwgr Je en «e plaats :
2) Deltour op 5 met.
1) Spelje; 2) De Boevere. 300 :
jPbKaU Se on te p2a*t« ;
sec. 4-10.
Ie reeks : IX Pauwels; 2} Waem, in1)14De
Boevere; 2) Spelte in 14 i
2-10.
1. Spette; 2. De Boevere 14' 8/m
zadel zodat hl] zijn kansen niet kon J9e*Hsa*n0 voor de Se en Ifi Plaat»
verdedigen.
1. Van Eeckhout; 2 Looyaerts J4
3/10.
DE UITSLAG
V. Snelheid Beroeaprenners.
(dubbele reeksen)
1. GEORGES fii.ATr.s, de 251 km.
Ie R. : 1. Scherena; 2. Cools. 13"
in 7 u. 04 min.
8/10.
2. Mollin op l lengte;
2e R. : Van Loveren; 2 GosaSIia
3. Goutier E.
4. Carrier A.
13 i/5.
3e R. : l Scherens; 2. Coolfl 16" 5/10
5. Leenen Frans
4e R. : Van Loveren; 2. Gosselln
«. Mathieu PL; 7) Wuyckens G;
13"
5/100.
3) .Van Put; 9) Vermeiren P.; 10)
Beslissing voor de 16 en ie plaat*
Micfhlels L. op 10"; 11) Simons G.
Ie R. : 1. SCHERENS; 2. Van Loop 30"; 12) Jacobs óp l' 20; 13) De
Coster; 14) Leblicq J.; 16) Hen- Teren 13" (record der piste geëvendrickx Alf. op 3 mm.; 16) gelijk: aard).
2e R. : Scherens; 2. Van Loveren
Van der Veiken. Vecray, Pottgens,
Van Mierlo, Cordier, Bonvarlez Ver- 13" 2/10.
Beslissing voor de Se en 4e plaats
meiren Fr, Van Dijck D. Walschot
en Heynan.
l, Gerardin; 2. Cools 13" 3/10.
1. Achtervolging Liefhebbers.

