ZONDAG 29 JULI 1956.

10 — Hpt Belang van Limburg

Frans SCHOUBBEN

Verzoeningscommissie van'
wint flink afgescheiden P. C. Limburg vergaderde

DRSPDRT
Hedennamiddag om half drie

De Verzoeningscommtesie van oerg F.C. : overgang naar V.C. U. Leopoldsburg : overgang naar
het P.C. Limburg hield haar twee- Termien Cenk : toegestaan.
Eendr. Lieferlnge : geweigerd.
de zitting op woensdag 25 juli '56. I-TURMANS Jean van E. Hout- CAMPS Alf. van Heid. Hulst :
Volgende besliss.ngen werden halen ; overgang naar Sp. Alken: overgang naar Looi Sport : toegetrotfen
geweigerd.
gestaan
DUTS Ren. Fr. van Looi Sp : MAES Alfons van E. Houtha- SNEYERS Jean RL. van J.
overgang naar F.C. Elsusse Geel : len : overgang naar Veerle Sp.
. : Borgloon
_
overgang naar R.S.
toegestaan.
!aanvraag nietig.
Tongeren : toegestaan.
te slepen. Tussen deze drie piloten
THIJS Gillis-Louis van Pieters- LETEN Alfons van W. Koersel OREY Jean L.A. van Cercle De motorclub « Ster der Toe- zal hardnekkig gestreden worden
hem : overgang naar Lanaken V. naar Helzold F.C. : overgang toe- Tongeren : overgang naar R.S komst » van Nieuwerkerken _ Lim- om de zege.
V. : toegestaan.
Tongeren : toegestaan.
burg organiseert op heden Zondag Als outsiders moeten we evenSACRE Jozef van St-Trudocl.
WUYTENS Jan Jos. van E.| WIJNEN Maur. J.H. van Cercle 29 Juli met medewerking; van het eens de namen van André De /os.
overgang naar St-Truiden V.V. Houthalen : overgang naar Peer Tongeren : overgang naar R.S. gemeentebestuur hej; jeepcross- de Duitser Alfred Lenz, Frederik
toegestaan
kampioenschap van België.
(Goeman naar voren brengen. Deze
S.V. : geweigerd.
Tongeren toegestaan.
van Patra Deze wedstrijd heeft plaats op piloten zijn bekwaam op het geCELIS Luc.-Ant. van St-Trudo- CREETEN Maur. J J. van Herk
overgang naar St-Truiden F.C. : overgang naar Sp. Kurintoegestaan.
gen toegestaan.
Jesseren : toegestaan.
benieuwd' wat Fille
zou den reeds hun inschrijving eveneens
PEiETERS Jozef van St-Trudo-l VANBUSSEL Peter van Patro PAPY Gilb. Touss. Jos. van sers
voor dit kampioenschap en allen Budts Budis zal presteren in dit
club : overgang naar St-Truiden Eisden : overgang naar K.F.C. Heusden S K • overgan,->- naar R. zijn erop belust, de nationale titel hoog gezelschap.
V.V. : toegestaan.
Diest : toegestaan.
P Tpmmiers'•' aanvraag" nietig. in de wacht te slepen.
Fille kon onlangs de kampioenenLARUELLE Hub.-Jos. van Has- REYNDERS Alfons René van , VANLOOK
'Leon van Lummen Als de grote favorieten vermei- titel der provincie Antwerpen verAW1
selt V.V. : overgang naar Gods- W.S. Linkhout : overgang naar KJ„^
" ar «m Lum. den we Neirinck. winnaar van hei overen.
heiri»
tneo-oetnan
WC" n,o=i- • t^oo-ootnon
V.V. : overgang
Euroneeskampioenschap
knmnioenscharjte teP aPaiiis!
Vnnrzijn eerste optreden mag
Europees
iijSj
heide w
V.V. •: toegestaan.
men :
toegestaan.
; en w i nnaar van tal van jeepcros- 1 (jit werkelijk als een "flink debuut
OOPERMANS Francois van CAERS Alovt Frano van Ta-' BERGHS
„ vor./i„r.
O „ ™=
rn/-,
_ TT i ooxvvmo Joan.
•»*«»"• Hub.
—— van As V. co
sen.
Verder V,=HH
hebben
we H»
de man
man ui;
u iu„„„i-----„j
beschouwd „,„„H«„
worden,
Hasselt V.V.
overgang naar
.C. .overgang naar H. y . overgang naar Lanaken V.V. : Ardooië , Alfons Godenis momen- jjet volledig programma
Godsheide V.V. toegestaan.
O. Oostham : toegestaan.
teel
flink
op
dreef
en
die
mot
ziet
een
tijdrit
en drie reeksen.
GUISSON Jaak A.M. van Exc. GAENS Edg. Ant. van D. toegestaan.
klank de Grote Prijs der stad Gent De nationale titel wordt toegekend
Hasselt : overgang naar Sparta Schakkebroek : overgang naar
aan de jeepcrosser, die het meesVerzoeningscommissie van won.
Kuringen : toegestaan.
Sp. Alken : aanvraag ingetrok- hetDeP.C.
Deze piloot zal vooral ook René te aantal punten boekt in deze v''?;Limburg
hield
haar
nr-oz. v
n Exc.
x cken.
. .
..
^^
Aan de winnaar
houdpn.
o u „ n wedstrijden.
VAN MOL André-Joz.
van
en l
wordt een prachtbeker en de 'iaHasselt : overgang naar Godshei- VELAERTS Georges Jos. vandaderde
De
Aalbekenaar
wist
onlaners
cl
'
de V.V. : toegestaan.
Eendr. Wellen : overgang naar S 26 J"!1
wprden Grntr> Pr
HENSEN Jean-Joan, van Bilzen Sparta Wellen : toegStaan.
Volgende beslissingen werde
V.V. : overgang naar Godsheide COOPMANS Gérard van St- |etro"en : S?^Lf
V.V. : toegestaan.
Trudoclub : overgang naar Halle f^^C
' aZraig niet™
ACHTEN René van Waterschei V.V. (Halle Booienhoven) : toege- vanderove Joz^f van H.O. OostThor : overgang naar V.C. Ter- staan.
tam overgang naar Fland. Paal:
mien Genk : toegestaan.
VANDERBEMDEN Rob. M.J. toegestaan ; Bamps Pierre van
MELLEN Georges van Water- van St-Trudoclub : overgang naar stand. Wijer : overgang naar Toeschei Thor : overgang naar V.C. St-Truiden V.V. : toegestaan.
komst Rummen : toegestaan
Termien Genk : toegestaan.
LAMBRIGTS Jan Herm. van A. Luyten Jan Maur. van Looi Sp. :
MAES Félix M J. van Water- A. Rekem : overgang naar H. overgang naar Exc. Vorst : toeDe spurt van de grote groep werd gewonnen door Pierrot Machie-ls, Alibert Delorge is tweede, ter- I schei Th. : overgang naar Zwart- Dilsen : toegestaan.
gestaan ; Beerten Leop. Alf. van
wijl Marcel Hendrikx en Ward Peeters nog strijden vooi de derde plaats.
berg F.C. : toegestaan.
| SZEWCZ YKOWSK1 Ceslaw van Looi Sport : overgang naar Exc.
BIELEN Valere van Winterslag Waterschei Thor : overgang naar Vorst : toegstaan ; Boelen Jul. J.
De zomerse Ronde van Limburg te Sint Truiden begon eigenlijk delijk van zijn voorsprong moest
iL. van Waterschei Thor : overmaar voor goed op een veertigtal kilometer van de eindmeet.
l teruggeven. Het was ook daar dat F.C. : overgang naar E. Kiewit : Winterslag F.C. : toegestaan.
SMEETS Jacques Gust, van gang naar U.S. St. Georges AarToen moesten nog slechts een ronde over Jeuk en twee kleinere Rik Luyten voor de tweede maal toegestaan.
LIWERSKI Jozef van Winter- Hasselt V.V. : overgang naar H. len : toegestaan ; Cichowicz Tanover Melveren worden afgelegd. Vijf renners maakten van de laatste een lekke band kreeg.
slag F.C. : overgang naar Sp. Al- O. Hasselt : toegestaan.
l denz van Waterschei Thor : overbevoorradingscontrole gebruik om uit de greep van het peloton
3E BESLISSING
| VANDERSTRAETEN Jozef A. gang naar Antheit l
te geraken : de toekomstige winnaar Frans Schoubben, de andere Toen tenslotte de ronde over ken : toegestaan. '
SCHROOTEN Petrus Joan, van C. van Hasselt V.V. : overgang vraag ingetrokken ; Snoeckx JoLimburger Karel Van Dormael, Fonske Voordekkers, Xest Hey- Brustem en Jeuk werd aangevat,
zef
van
de St-Trudoc
vaert en Jan Van Compel. Die vijf lagen vlug een heel stukje voor- was hij er aan voor de moeite Winterslag F.C. : overgang naar naar H.O. Hasselt : toegestaan.
al
naar
Verbr. Macnelen: toeuit en begrepen toen dat zij met eendrachtig verder ijveren de be- en sloegen onmiddellijk vijf an- V.C. Termien Genk : toegestaan. LENAERTS Adolf Alb. van g 'S
ZYLSTRA Frans van Winter- Hasselt V.V. : overgang naar H.O. gestaan ; Gielen Firmm var
slissing konden afdwingen. Frans Schoubben nam het leeuwenaan- dere renners de handen in meTrudoclub : overgang nat
Een nogal spectaculaire foto uit een vorige j°epcross, die door de
deel In de aflossingen en de anderen deden werkelijk al wat zij kaar : Frans Schoubben, Karel slag F.C. : overgang naar V.C. Hasselt : toegestaan.
er :
ita an :
motorclub «Ster der Toekomst» van Nieuwerkerken werd georganlkonden. Zo wonnen zij seconde na seconde en toen de laatste ronde Van Dormael, Heyvaert, Voordek- Termien Genk : toegestaan.
THIJS Jean Mar. Alf. van Has- Wl
J
.
-°erd.
moest beginnen stond hun zege reeds vast.
kers en Van Compel.
LIWERSKI Jan van Winterslag selt V.V. : overgang8 naar H.O. né van Wm,ters'af.
De formidabel sterke Frans Schoubben wilde nochtans geen
De vijf vluchters verstonden F.C. : overgang naar Sparta Wel- Hasselt : toegestaan.
^ng ™****£ ^
enkel risico nemen. Op amper drie kilometer ran de eindmeet, zich uitstekend en vooral onder 'len : toegestaan.
VAN BILSEN Joz. Raym. van *£«<£*a .'SSi
W n erplaatste hij zijn finaalstoot en er was niemand meer die daaraan druk van Frans Schoubben ging
VILLE Norb. J.L. van Winter- Exc. Hasselt : overgang naar R.S. ": \ £C. . overgang_naar wi te
kon weerstaan.
het snel. Bij het ingaan van de slag F.C. : overgang naar Wallo- Te geren : toegestaan.
{g J£,! v^n CeTc!e Ton|eren :
De erelijst van de Ronde van Limburg is met hem beslist een laatste twee kleine ronden over nia Assoc. Namur : toegestaan. , VANHEUSDEN Herman Marie £ergang nla!?S v. V. f toegekampioen rijker !
j Melveren, tesamen 15 kilometer, LENSKENS Cyr'.el van Zonho- van Exc. Hasselt : overgang naar staa£ . vanroy Paul Alf van
lagen zij l' 40" voorop.
ven V.V. : overgang naar E. Kie- Racing Club Waregem : toege- Lumm'en V.V. : overgang naar D.
Jos Schils, Nest Sterckx, An- Dat was dan alleen reeds de In de grote groep reageerde wit : toegestaan.
Schakkebroek : toegestaan; Reyn.
thonis Lode en Roger Baens ont- moe'te waard om de eerste hon- Willy Vannitsen nochtans gewel- ROBERTI HJ. Roger van Zon- staan.
BRIFFOZ Emile Pierre van Exc.
,
L umm:n W.,:
Ilin;or«.
braken op de inschrijvingslijst, derd kilometer te hebben gevolgd dig en werd hierin bijgestaan door hoven V.V. : overgang naar E. Hasselt : overgang naar Daring derggCa Alb rvan
Cylinders voor
JUHlOrS
Thiew. Lummen :
over ang naa
maar d't kon n'et bele ten dat er Proficiat Rik !
Miei Van Cauter en Frans Gielen. K ewit : geweigerd.
Club
Brussel
:
toegestaan.
toegestaan
;
Drferm
Clem.
Char.
Belffisch
toch nog 85 vertrekkers waren,
l De overweg te Schurhov-n
NIETS TE MELDEN
waaronder een hele reeks onaf- Nadat Luyten terug in de groep dreigde dan alles in de war te GOLASU Nicolas van Zwart-| HULSMANS Leon Marcel van van Hammen W.: overgang naar
Dar.
Schakkebroek
:
toegestaan
In samenwerking met « Hot sluiten dat de inrichters van Vre, hankelijken. Er waren zelfs zo- was gekeerd v el de vaart daar sturen. De slr.gbomen draaiden inHotters Maur. van Zonhoven V.V.: Belang van Limburg » is de M.C. ren straks een werkelijk enig on
veel indé's aan de vertreklijn dat volledig s il. Eerst Bree daarna derdaad toe juist achter de vijf
overgang naar E. Kiewit: toege- Vreren vandaag inrichter van de Drachtig deelnemersveld krijgen.
men zich gemakkelijk kon afvra- Peer werd met voltallige groep vluchters.
staan- Bos Michel L.O van Zon- zesde proef van het kampioen-. De zeer talrijk verwachte f oescha
gen of de «late> ronde van Lim- doortrokken en het was even voor De barreelwachter hief dan bij
hoven V V • overgang naar Gods- der
P van België der Juniors en schouwers op de sterk gewijzigde
burg dit jaar door de tweede laatstgenoemde gemeente da* de de aankomst van de grote groep
hPid« V V - ' toelestaan? LamKleine Cylinders (250 cc.). De en verbeterde cross - omloop zul:
hoogste kategorie zou worden Waal Corbus er zijn pedaal af- de slagbomen even omhoog en
' TI,' =oit v ! ze cross gaat door in vervanging len dan ook beslist van een uitzonbrighs Ivan M.A. van Hasselt v. van dg tg Vreren voorziene cross d e r l j k e strijd, een mooi sport verreden.
trapte. Even voor Wychmaal daarvan maakten Van Cauter,
V. : overgang naar H.O. Hasselt : ( V a n 10 Juni welke wegens de ar_ vertoon en een hels spektakel kunOm v'jf voor twee uur stoven scheen er dan plots'itoch vaart In Gosselin en Brunswyck gebruik
geweigerd ; Hermans Noelle van chi-slechte weersomstandigheden nen genieten.
de renners dan, met felle w nd 1n het peloton te komen, maar toen om een stuk voorsprong t- neExc. Hasselt : overgang naar mOest afgelast worden.
Zij werden achternegezet
de rug, 'egen zestig km. per uur enkele onruststokers 'ot de orde men.
HET PROGRAMMA
Kermt S.K. : toegestaan ; Claes
Die aflassing heeft de M.C. Vrede baan op naar Herk de Stad waren geroepen, was de snelle door Ruwet en Moxhet, op 300
14 uur. — Eerste ziftingsreeks
Félix van Helzold F.C. : overgang ren wel een heleboel geld gekost
meter, terwijl het langgerokken
der
Juniorz
(10 ronden).
Voordien, hij had nog geen 200 gang er weer uit.
naar K. Oude God Sport : toege-, doch is anderzijds voor de inrichziftingsmeter gereden, was Pierre Lowie Tussen Hechtel en LeopoMs- pelotpn nog meer had goed te mastaan
; Huysmans Jan van Wins
- ""S zelf geen slechte zaak gewor- 14.30 uur — Tweede
Merkwoardige overwinningen van wedstrijd van kwart-finale ten na- t11 _ .ag' t, x" .
p., |den Door het feit dat de cross van recks der Juniors (10 ronden).
reeds' moeten af stappen om een burg was het de onafhankelijke ken.
15 uur — Eerste reeks in lijn
Dclée
en T,ahou
Lahou
nclén «i
dele van de gebroeders HansroulJ
. « ''
. -r™ vandaag te Vreren en voor het
Wullemweber die het peloton met De vijf vluchters bekommerden
band te verleggen.
mooi Ondertussen waren,, bij de da- penbeek S.K. : toegestaan , Tans ^^-^^ R eg elmatigheids .. cri- der Kleine Cylinders (8 ronden).
Begunstigd met 'n heel
Het geweldig hoge tempo had een honderdtal meter g ng vooraf zich natuurlijk niet om al die .weer werd vrijdag het H.Y.C. - mes, Mevrouw Massart en Mej. Herm. Jos van Cercle Tongeren : ter i um en voor het Belgisch kam15.30 uur — Herkansing der Juhrrrie en zij hadden hun voor- ' tornooi zodanig flink voortgezet, JacquelineBerrewaerts ook nog in overgang naar Vict. 's Heren El- pioenschap in aanmerking komt niors
een onmiddell'jk resultaat : de rijden.
(6 ronden).
sprong
zelfs
nog
lichtjes
opgedreHet
peloton
bekommerde
zich
(deren
:
toegestaan
;
Debrus
Fr.,
onafhankelijke Thuys en de Oosdat in de avond de tabellen reeds de halve - finale geraakt.
is de club van Vreren ditmaal im- 16 uur — Tweede reeks in lijn
ven
ten
overstaan
van
de
grote
Hieronder geven wij thans de M.J. van Cercle Tongeren : over- mers zeker van alle Limburgse der Kleine Cylinders.
tot in de kwart - finales en zeifs
tenr jker Kain moesten lossen, niet om hem en zorgde er maar ?roep.
in de halve . finales aangevuld technische uitslagen
gang naar Heus V.V.: toegestaan; piloten en al de beste Belgische 16 30 uur — Eindfinale der Tuniterwijl het peloton nog voor Herk alleen voor het verschil me de
Enkelspel Heren, reeks B.
waren.
Lafosse Charl. G.R. van Patria renners uit de beide Deprogram- ors (12 ronden).
de S ad in ongeveer drie gelijke vluchter n e t te groot te laten
FRANS SCHOUBBEN
Eerste Ronde
Tongeren • overgang naar Etoile meerde kategorieën aan de start t Daar het volledig programma
Nadat de Broqueville tegen de
worden. H j werd even later dan
•tukken scheurde.
zullen kr
Guy Bodson — Charles Thiry, du* Nord F C Lié>e • toegestaanALLEEN
'Jg en - Zo zal de Ie:der 'n t(?rwille van verdere feestel'jkhowinnaar
van
het
tornooi
van
ook
weer
vervoegd
en
de
en.ge
l
In het laatste peloton zaten o.
62
en
8-4.
' | h e t nationaal kampioenschap -.Ier tien te Vreren absoluut om 17 jur
Op
een
drietal
kilometer
van
de
Zwartberg, namelijk Guy Van Oirma
attractie
voor
de
volgers
was
dan
m Molenaars Roger, VanderweyTweede ronde.
Kleine Cylinders de Waal DetaTie ten laatste dientf geëindigd te ^ijn
aankomst, toen hij voelde dat hij ïjeek met 6-2 en 6-1 in de achtsteden. Marcel Harry, Gijbels, Van ook de jacht van de renners om van zijn maats niet veel hulp finale der reeks C gezegevierd had, Charles Krings -- Emile Hau Tongeren: overgang naar F.C.u!t het v(.rre L aroc hp h«t f p V r"- 'zal de eerste s art zeer stipt om
aan
een
gevuld
drinkbusje
te
gew.o. ; LUC Stas — Gerard Joe. H.A. van Patria Tongeren : ren komen opnemen tegen zijn drie, 14 uur pp-reven word°n.
Compel, Keulers en Schaeken
meer kreeg, schoot Frrns Schoub- werd hij in de kwart-finale door mont,
overgang naar Rap. Grote Spou-igroots.e rivalen van dit ogenbl'k.1
DE DEET.NFMERS
Een beetje meer vooru't in de raken.
tweede reekshoofd Henri Laliou Hoebanx, 6-1 en 6-0.
ben
plots
naar
dandere
kant
van
Kwart
Finales.
'wen : geweigerd; Moermans Wil- de Brusselaar Manset. de Lu kr.-l a) K ' p i n e Cvl'-ir-Vrs: J
tweede groep herkenden wij o.m. De eerste slach offers van de de baan. Hij plooide zich eventjes met een ongewoon 6-1, 6-1 geklopt.
Goffard en de Antwerpenaar | taille Machiels, Stevens. Kempeneers, afstand en de warmte waren de dieper over zijn stuur en zijn Met deze prachtige overwinning Charles Krings - Michel Hans-ilem Corn, van Patria Tongeren : naar
06
lBoreux
—
J.
Dens — Fr. Van <l->n
6-3 en 6-1 ; Oscar Kaye - overgang naar Rap. Grote Spou-,
Schrijver
Hendr kx Cyriel, Jan Schraepen. Walen Smets en Wullemweber, vroegere maats vonden geen reac- heeft Lahou zich de weg naar de roul
Anderzijds zijn ook bii de juni-' Bogaerde
Goffard -- J.
Jacques
Hansroul
6-0
en
6-1.
finale
geopend,
dr
ar
de
Broqued
e
onherroepelijk
werden
gelost.
wen
:
geweigerd
;
Vcrvecken
R.J.
Van Cauter, Ledru, Vermaelen
tie meer om de Tongenaar te ville de gevaarlijkste mededinger
overeanff °rs de zes eerst - geklasseerden in Claess-ns - V. Fhebprg - J. MaEnkelspel Heren, reeks C.
van Hamontlo V.V.
Roger, Willy Vannitsen en enkele Dat Willy Schroeders het peloton weerstaan. Van die vier overige Ii was
raa/nie?
het
nationaal
kampioenschap,
de
Ift
L
.
Peeters
Chr. Maes Derde ronde
die hem had kunnen dwarsliet gaan was slechts ter oorzaak
naar J. Borgloon : aanvraag nie Oost . Vlamingen Van Kerkhove Fr. Goormans — C. Van
der Tnpanderen.
vluchters was Van Dormael nog bomen.
Emile Haumont — Gery Bijlen
D
van
vorkbreuk.
(leider) en De Vulder de Braban— - Dingens en W. De MeuBegrijpelijk
dat deze kleine
veruit de friste, dr. t bewees hij Moo : e zege ook van Fred Delée neris 6-0 en 6-0
ir
!
P
S
F br :
v gan
ders Van Hoegaerden (tweede) on 'enaere.
llbm Bar- vOvfrPelt
* ' ° 5
?
trouwens ter aankomst, door do tegen Emile Haumont. Zonder een- Troosters 6-2, "11-9
achters and van de grote favoret
-c- Vn J e Mannen Oosterlo: aan- Kerckx, de grote favoriet de Ita-j b) — R. Hayen — Fr. Slech en
EINDELIJK
spurt te winnen van de tweede maal het hoofd te schudden hee't thels - Boes w.o. ; Paul Keunon l vraag
Vannitsen stimulerend werkte in
nietig ; Mathijs Jos. Aug.
J. Beckers — E van de Wall liaanse
Limburger
Casagrande
plaats. Twee minuten later arri- de sympathieke en in de Limburg- — Léon Deprez 7-5, 3-6 en 6-3
de kopgroep en het tempo geen
Te Herk-de-Stad was de be- veerden Van Cauter en Bruns- se tenniswereld wel bekende Fred Robert Germeaux — J. Spaas 6-1 van St. Truiden V.V. overgang welke te Vreren op zijn acht te j J. Dewallef — J. Holland — S.
ogenblik daalde.
naar R.C.S. St.-Josse aanvraag j zege van het seizoen rekent, en'Beys_ — R. Cattie — C. Maes —
voorradingskontrole voorzi, n en
zijn persoonlijke techniek 3n en 6-1.
Casagrande — N. Filipone —
Op de Sint Truidersteenweg te hiervan maakten de Fransman wijck, terwijl het pelotcn, dat van
nietig ; Bosch Leopold van W.S. ten slotte de Genkenaar van de
Vierde ronde.
van zijn originele stijl kunnen fedoor
de
gesloten
overweg
was
opHasselt was dit kleine euvel even- Jean Gosselin en de Waal Jomebru.k maken om het classicisme Henri Lahou — René Philippart Beverst : overgang naar Rap. Gr. Wall welke vorige zaterdag te Op- O. Fclicetti — P. Maestripierri —
gehouden
nog
veel
later
door
Pierwel hersteld en bijna het voltal- aux gebruik om er tussenuit te
van MHi Haumont in de war te 6-4 en 6-0 ; Michel de Broqueviile Spouwen : toegestaan ; Van Hees sjlabbeek nog de zege behaalde, ai- M. Kerckx — J. L'ebens — L. Pau.
lige pelo on stevende opnieuw In muizen. Hun voorbeeld werd ge- rot Machiels in de spurt werd ge- brengen.
— Guy^Van Oirbeek 6-2 en 6-1 jlAchille van Beringen F.C. : over- len vaste vertrekkers te Vreren. lus — H. Van Hoegaerden • J...
o. P.
In reeks B wonnen Charles Yvan Ballings — Hubert Jooston gang naar Taxandria F.C. : toege- Voeg daar nog bij dat te Vre- Van Rooy — F. Van Kenhove —
de richt ng van
de fruitstad, volgd door Theo Brunswyck en na r'geld.
Krings en Oscar Kaye elk hun 6-1 en 6-4 ; Alfred Delée — Emile staan ; Meers Barthelom. van ren de even uitstekende als popu- J. De Vulcler — L. Hurkmans —
DE UITSLAG
maar ditmaal met wind op kop. enkele kilometer geraakte c.ii. .no
Haumont 6-2 en 9-7 ; Albert Bar- Bilzen W. : overgang naar Rap. laire renner v^n de streek, de Hoe- L. Reynders — L. Dr essen — R.
1)
SCHOUBBEN
Frans
238
km.
Laatstgenoemde plaats werd samen. Al 't werk van de Fransselaar R'tten Hayen te Vreren zijn Vranckx — L. Van ;Rooy — H.
thels — Pauwels 6-1 en 6-2 ; HuIn 5 u. 48' 19"
natuurlijk in groep doortrokken man was nochtans vergeefs, de
bert Warson — Paul Keunen 7-9, Gr. Spouwen : toegestaan ; Ver- heroptreden zal doen na een paar Verbrugpren — A. M chels — G.
met een kleine vertraging op de groep' wilde niet begeven en nog 2) Van Dormael Karel 5 u. 48'48
poorten André Ren. Rem. van Hel- weken verblijf in het buitenland. Slreckfuss — Fr. De Schrijver —
en 6-1 ; Robert Germeaux
Liefhebbers te St. Truiden 6-2
t'jdschema.
naar H. O. en men kan niet anders dan be- en Ph. De Cock.
André Vandersmissen 6-2 en 8-6 : zold F.C. : overgang
_
voor Stevoort bereikt was, waren 3) Van Compel Jan
Kwart - Finale
j Oostham : toegestaan ; Jordens
Onder impuls van Rik Luyten de vluchters er aan voor de moei- 4) Voordekkers Alfons
VICTOR
BLEUS
AAN
DE
EER
«n Willy Schroeders ging het te. Hun uitlooppoging had dan 5) Heyvaert Nest — 6) Bruns- Er verschenen 44 renners aan Henri Lahou — Michel de Bro- René van Bolderberg F.C. : overqueville 6-1 en 6-1.
gang naar Vict. Stokrooi : toege7) Van
daarna weer sneller. Samen me', ook alleen maar voor gevolg dat wyck 5 u. 51' 36
s art in de liefhebberskoers die
Enkelspel Dames, Open.
staan ; Metten Louis van Halv.
een vijftal anderen konden zij nog enkele zwakkere broertjes Cauter Emiel 5 u. 51' 41 — 8) Ma- de
Tweede ronde.
l Zonhoven : overgang naar Vict.
chiels Pierre 5 u. 57' 07 — 9) g steren te St. Truiden werd verzich zelfs afzonderen, maar te moesten lossen.
reden. De eerste vijf ronden over Mej. Jenny Ectors — Mej. Elfrie Stokrooi : toegestaan ; Thijs R.,
Borgloon was weer alles samen. |; Na 160 km. moest de werkelijke Delorge Alibert — 10) Hendrikx Melveren
brachten
geen
afscheide
Willems
6-1
en
6-2.
R.J. van Hasselt W. : overgang
Marcel — 11) Storms Marcel —
strijd dus nog beginnen !
Kwart - Finales
zodat in gesloten gelederen
naar Godsheide V.V. : toegestaan.'
RIK LUYTEN PLAT
12) Peeters Ward — 13) Kempe- ding,
Jacqueline
Berrewaerts
Mej.
ronde over Heers, BorgTongeren werd doortrokken
JOS SNEYERS ALLEEN
neers R k — 14) Molenaers Ivo de grote
Tongeren, Hasselt, St. Trui- Mej. Corine Salden 6-3 en 6-4 ;
met Jos Sneyers en natuurlijk Jos Sneyers, die de ganse dag — 15) Schaeken Pol — 16) Se- loon,
Mevr. Massart — Mej. Jenny Ecook
Frans Schoubben aan de lei- nog niet uit de voorste gelede- rin Rik — 17) Moxhet Jan — 18) den werd aangevangen.
t0rs 6
:
BASKET-BALL
Nadat
twee
grote
kanshebbers
D ubbe?8p"ef Heren. Open.
d ng van het u tgerokken peloton ren was weg geweest, rukte zich Berghmans Antoon — 19) VerEerste ronde.
Nog geen kilometer verder stond even na Stevoort uit het peloton beelen Georges — 20) Ledrue Jo- namelijk Dingens en Boeckx, nog
de s rijd staakten, Vyt & Sampermans — Verpoor- De Eindronde in Bevordering
de Limburger Rik Luyten met weg.
De renner uit Waterschei zef — 21) gelijk : Stevens Leo voor Borgloon
Bartholomé onmiddell'jk op t en & Gerards 6-2, 6-8 en 6-2.
een lekke band langs de weg. De had op slag een paar honderd — Haan Piet — Baele Maurits ging
Tweede ronde
eentje aan de haal en nam
man in forme herstelde geweldig meter voorsprong en bekommerde — Drapler Georges -- Sneyers zijn
TOCH DE LAATSTE KANS
Scohier & Stas — Thenaers &
twintig
seconden
voorsprong.
snel en met hè' groot mes begon er zich blijkbaar niet om, dat er Kar. — Zen Florio — Huybrechts Lang h eld hij het echter niet vol, Limpens 6-2 en 6-2 ; Delée & War- VAN ST. TRUIDEN B.B. ?
hij aan een spannende achtervol- nog een zestigtal kilometer ble- Lucien — Vandenbrande Julien want te Piringen werd hij weer son — Nijstens & Schreurs 6-3 en
ingericht door de HaWij hebben reeds herhaaldelijk
ging. Wij maakten d e achtervol- ven te rijden.
de
6-2 ; Moray & Barthens
— Molenaers Roger — Hubleau
Zondag 29 Juli B.W.B.,
monter Wioler- en Supportersclub
zeldzame
g'ng van Rik mee en kunnen ge- i Op de steenweg Hasselt-Sint Eugeen — Bodart Jos — Von- 'ngelopen.
Schaetzen Fr. & Vanderheyden gewezen op de eerder
Even
buiten
Tongeren
kregen
met
mpdfwprking
van «Het Berust verklaren dat 't tempo nooit Bruiden, draaide hij met juist ge- cken Louis — Hendrickx Cyriel wij de eerste ernstige ontsnap- 4-6, 6-0 en 6-3 ; Massart & Wéry toestand die dit jaar in de natioTabakken
— Joosten & Huisman 6-2 en 3-4. nale bevorderingsreeksen der oas- Nieuwelingen te Diepenbeek lang van Limburg»,
beneden de 50 km. per uur daal- teld 40" boni.
B"lgam en Coca-Cola.
— Gosselin Jean — Maenen Ju- ping, van he trio Bleus Victor,
ket - ballcompetitie heerst. Wij
Kwart - finale
3
:
de. Te Bilzen had Rik nog steeds Sneyers streed dapper alleen les — Vanden Bosch Willem — Vuursteak
„, dan
„„„ ook
„„„ niet
„1CL meer
„„„ op
„„ Op zondag 29 juii koers vuc.
°00 fr. prijzen. Afstand 70 km.
en Vergoossen. Te Gu - Hansroul & Hansroul — Onclln „zullen er
een 300-tal meter goed te maken verder en te Melveren passeerde Jacobs Alfons — Dirix Henri — goven hadden
terugkomen ten einde niet in her- nieuwelingen te Diepenbeek over Inschrijving en vertrek bij Mi& Jagenau 6-3 en 6-1.
de
vluchters
twineen
en mot chcl Wil-okcns A,nkom a t D v n e l s
op het zich fel werende pelo on i hi j ons met een minuut voor- Ruwet Louis — Jomaux Georges tig seconden. Te Hasselt waren
ntiiiiig t,e vanen, iiiddi w i j wenden n
Anna ft s t a n d v a n 75 km.
Dubbelspel Gemengd, Open
Harry. Uitbetaling Vlasaks t.imb.
En toch moest Rik Luyten ' sprong op de groep.
:
wel - en dit is een herhaling ! - 3-°T°° 'j- P"^en
Eerste Ronde.
—
Olsen
Kal
—
Vandamme
René
z
j
reeds
40
seconden
voorop.
Hier
Inschrijving
om
14
u.,
vertrek
zwoegen tot in Zutendaal, zegge Sterke reactie kwam er dan — Leveau Kelt — Hallet Ghis- werd de groep opgehouden door Mej. Fierens & Emile Haumont even op de toestand van St. Truiom 14,45 u. aankomst en uitbe20 kilometer, vooraleer hij zijn echter vanwege de Waalse onaf- lain — Kemplaire Francis — Gie- een gesloten overweg, zodat de — Mej. Van Ostayen & Albert den B.B. wijzen.
Maandag 20 Juli
Ingevolge de forfait van Moes- taling : Café Sportwereld bij SylBathels 6-2 en 6-3 ; Mevr. Deprez
makkers van het peloton terug hankelijke Ruwet en Rik Luyten, len
Frans en Schoenmaekers John vluchters natuurlijk nog meer & Rob. Renders — Mej. A. M. TiO- kroen diende nog slechts één afda- vain Nelissen.
zodat de eenzame vluchter geleivoorsprong namen en te Alken moine & Charles Berrewaerts 6-3 ler aangewezen. De eerste testwed- Wegwijzer : Grendelbaan, MoNieuwelingen te I.'Iar'inne
De offlcielen maakten na 't 3'30
In de groep kwam en 6-1 ; Mr. & Mevr. Soogen — strijd tussen B.C. Kangercss ;n lenstraat, Lutselus, Nieuwstraat, Op mnandag 2 i juii
om
opmaken van deze uitslag be- weinigtelden.
B.C.
Chênée
eindigde
met
54
33
Statiestraat,
Kogelstraat,
St.
Jansof geen reactie, zodat de Mej. Lily Ponet & Vanderheyden
Prijs Rijv.v
kend dat Van Cauter en Theo drie vluchters
in het voordeel der Antwerpena wijk, Grendelbaan, achtmaal af te, .- - - . « ;
me ongeveer 2'40 Jean
Pierre
6-3,
1-6
en
8-8
;
Mej.
"i
rnpt
Brunswyck onder voorbehoud voorsprong de e ndmeet bereikten Jacq. Berrewaerts & de Corswa- ren, terwijl Chênée, op haar beurt, leggen.
f r. prijzen r n taï
werden geklasseerd. Dit inge- Hier toonde Bleus zich u;tgespro- rem -• MeJ- Ectors & Ploem 6-4, zondag jl. St. Truiden er met 45— De koers wordt ingericht mpt COOO
in er'cht door d° v.'ipi r 'ui)
J 33 onderhield.
medewerkin-r van «Het Belang van mies,Vrije
volge de barreelhistorie.
j
6-8
en
6-2
;
Mej.
Gh.
Lemome
&
Jn- r-nr;» ry!"t medp- i ken de snelste.
Thenaers — Mej. Jacq. Willems &

de Ronde van Limburg

Belgisch Kampioenschap
jeefcross te Nieuvmkerken

LIET OP ENKELE KILOMETERS VAN DE MEET ZIJN
VIER VLUCHTERSMATEN
IN DE STEEK

Vandaag de Motocross van
het Teumken ie Vreren

Het Tornooi van Hasselt
Yachting Club
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KOERSEN

HET BELANG VAN LIMBURG

DE UITSLAG

6-2 en 6-4 ; Mevr. Ballings
1) BLEUS VICTOR, de 117 km. Collet
& Deprez — Mr. en Mevr. Van
ROGER DECOCK DE
in 2 u. 57 minuten;
JRusselt 8-6 en 6-2 ; Mej. Thérèse
2) Vergoosen G. «(Ned.) op l l.'Missoul & E. Sampermans — Mr.
SNELSTE TE RONSE
46 Vertrekkers boden zich aan 3) Vuursteak Mathieu, op 20"; en Mevr. Thiry w.o.
Tweede ronde.
voor de beroepsrennerskoers te 4) Wijnants Richard op 2'20; 1 Me
5) Coolen Stefaan; 6) Meeu- M e J- Froidmont & Frederix Honse.
wens Roger; 7) Olliv ers Gaston; , J' Duriau & Germeaux 6-3 en
1) DECOCK ROGER,
de 100 km. in 2 u. 45 min.8) De Rooy Adri (Ned.l; 9) Jo- 6-3 ; Mevr. Polet & Dellicour —
Mej. Vandepoorte & Duriau 6-4 en
2) Demunster L. op 2 lengten ; zef Brugmans; 10) gelijk : Reyns g.g
3) Lucien Victor op l minuut ; Carlo, Beelen Roger, bonny Ar- Me,. Mej. Salden & Philippart —
Fierens & Emile Haumor.t
4) Verhelst Jos op l' 25 — 5)
Blomme M. op l' 20 — 6) Plas mand. Quanten Frans, Weltjens 6-3"en fr-2 ~Mr. eri Mevr. Soogen
op l' 50 — 7) Van Steenbrugghe Jan, Claes J.B., Holsbeeckx Can- — Mevr. Deprez & Renders 6-1 en
— 8) Wambeke — 9) Lowie — s ant. Joncker Jan, Doardo Gino, 6-2 ; Mej. Jacqueline Berrewaerts
10) Nolf — 11) Vander Steen — Rogler Raymond, Geris Louis, & de Corswarem — Mei. Lemoine
12) Huwel — 13) Scheepens — 14) Achten Jozef, Loix Fellx, Bar- &. Thenaers^ 6-1 en 6-2 ; Me^Schul— Mevr. Ballings
Kerrebroeck — 15) Demunster tholomé Roman, Swartenbroeck l6.?
De overgeliii»5-ge Frans Schoubben na zijn prachtige voorsprong- **• — 16> Geerte — 17) Mathys — Louis, Croes Roger,
Vrancken
-finaje*
zege in de Rond- van Limburg. Links Mevrouw Lejeune schepene Q _^^Lide--an --"TTpar P'erre, Tobback Guillaume, AlMej. Berrewaerts & de Corswavan St Truiden, die elk jaar de overwinnaar het lint over de borst(m'entier — 22) Ardyns
23) lard Louis, De'erm André, Revn
— Mej. Schulpé & Stas 6 0 en
hangt.
'fiieuw* — 24) Vander Kimpen. deri Maurice en Gilbert Jozef. 6-2.
•
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Wij geven deze uitslagen niet
alleen ten ti*el van Inlichting maar
tevens ook om aan te tonen dat de
geel - blauwen vandaag te Bru-:sel
om 10 u. 30 op het Vaderlandsplein,
tegen Kangoeroes, waarlijk
aen
zware taak wacht.
Logisch gesproken krijgen
de
Limburgers inderdaad niet de
minste kans. zodat meteen een
doek zou vallen over een veel te
lange reeks testwedstrijden. St.
Truiden wordt dan inderdaad de
tweede afdaler en zal derhalve volgend seizoen, na een verblijf van
vijf jaar In de nationale afdelingen, opnieuw in de
provinciale
competitie optreden.
In het tegenovergestelde geval
zal het N.S.C, opnieuw verplicht
zijn de formule van rechtstreekse
uitschakeling toe te passen. Zal
St. Truiden echter de laatste kans
weten te grijpen T

Coca-Cola.

Nieuwelingen te Hamont
Ter gelegenheid van Loo-kermis
op zondag 29 juli te 15 u. Grote
Prijs Campinabieren en limonade Dessellina, voor nieuwelingen

KENT U FRANS ?
Knsels. Duits Spaans. Boek
hpuden Socialp »n Fisk Wet
3t#no. pnz - Examen » Douanier. V>l<1w Pol A? We IP
ren het U tn B m pp r hriefw
Dinloma V>2 erratis onWlfvaan •
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EXCELSIOR
Diestsevest.
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king van < Hpt B-'n-j vni T.imburf;». brouwers en h a r < ~
Inschrijving
PI v p r t r r k Café
Vanzvi rrrh "•vpn-Vmrl-<•-.
C"mi'le.

Nieuwelingen te Diepenbeek
Ter gc\
' va •• T
.rui'- tra.il
voor XV
m " i n d i F r^O i - ' i 1PH1? on
Met pi'-rl •
•
vai
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" V u.
'
" •'••''-'• n

tpbp-ït'inr en Wie'e
Demerster.
iriO fr. nrji-'~n. *•' tand "" '--n.
V,'Pi wii-"r 5 prrote . • - . ' • - , n 4
K ' jn'^ T^ondpn
Tnsph**!jvivtr \-~*• - 1 o^-, . ^-. ,.'
V-«t-!. Vprtrrtt <"" r
\ -i n komst <"'-'"' Val' -•
g. Uitbetaling Café Valkonborg.

