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Laatst ingeschrevene reed
meer dan 100
kilometer aan de leiding
Peloton werd in 10 kilometer
geklopt door de
"winterkoning,,
De Ronde van Limburg is gisteravond, toen de beroemde
Sint Truidense torens bijna onzichtbaar waren geworden tegen
de grijze mistige hemel, een zeer groot overwinnaar rijker
geworden. Limburgs klassieker werd inderdaad gewonnen door
een renner, die gedurende bijna drie uur met zulk weergaloos
brio over onze wegen heeft gefietst dat zelfs de meest ingewijde mensen in de wielersport, zij die nu meer dan twintig
jaren met beide voeten in de aktiviteit staan, met verstomming werden geslagen. Peter Post, tijdens de wintermaanden
ploegmaat van Rik Van Looy, heeft in de Ronde van Limburg
gereden als een wereldkampioen. En men kan zich thans
trouwens de vraag stellen of ploegmakker en wereldkampioen
op de weg Rik II het ooit beter heeft gedaan en in staat zou
zijn geweest de Nederlander gisteren te kloppen... Het is
alleen maar spijtig dat op deze vraag nooit een antwoord zal
worden gegeven.
De zoveelste rondrit door onze provincie had een verloop
zo eenvoudig als men zich kan indenken. En toch zijn er
slechts weinig koersen geweest, die wijzelf met zulk intens
gevoelen hebben meegeleefd. Oorzaak daarvan was het vertoon
van de Nederlander Peter Post, die niet alleen ons, de tientallen volgers maar ook de duizenden mensen langs Limburgse
wegen heeft geboeid door een zeldzaam vertoon van macht,
klasse en — dit keer is het woord zeker niet misbruikt —
weergaloos brio...

Deze foto illustreert op duidelijke wijze welk een enorme belangstelling er heerste voor de Ronde van Limburg. Op de Muizenberg te
Kanne drumden de mensen
werkelijk samen om de karavaan te zien voorbijtrekken. Willy Vannitsen, in zevende stelling heeft de leiding genomen voor Eddy
Pauwels, Roger Baens en
Fons Hermans.

achterom te werpen. Het was overbodig want wie de Nederlander
zag rijden was er onmiddellijk van
overtuigd : aan zulk een tempo
schuift hij geleidelijk van zijn tegenstanders weg. De vraag luidde
nog maar alleen : hoe ver zal deze pistier het houden tegen de
echte wegrenners. Zij die dachten dat Post ging ineenstorten,
doolden. Na 27 kilometer alleen
te hebben gereden wipte Post met
sprekend gemak over de berg van
Rukkelingen en nadat hij te Valmeer een verfrissing had genomen,
deed hij hetzelfde te Kanne waar
hij geen hinder ondervond van de
Muizenberg, want zijn voorsprong
was steeds konstant gebleven...
De bekende Nederlandse wielerleider Toine Gense vroeg ons op
die plaats hoe ver is Peter nu al
alleen weg. En hoe ver is het
nog ? ».
Nadat wij hem verduidelijkten
dat Post reeds een uur alleen reed
en dat hij om alleen toe te komen het nog anderhalf uur diende vol te houden, trok Toine een
bedenkelijk gezicht. Ook hij geloofde dus blijkbaar steeds niet in
de zegekansen van zijn landge-

PETER POST weergaloos in
i
de Ronde van Limburg

Indien men eerlijk wil zijn, dan hadden zich afzijdig gehouden welmoet worden toegegeven dat de licht omdat zij het komende slechRonde van Limburg heel zeker een- te weder vreesden en zo bleven
voudig verliep en dat de wedstrijd j er nog maar een paar six^days-| Post hield het echter wel. Er
noch min noch meer werd gered men over.
iwas niemand die hem te na kon
door Post. Maar de Nederlander
komen. Op het vlakke hield hij
heeft het gedaan op zulk een ma-!
IN DE STRATEN
een gemiddelde snelheid vol van
nier dat uiteindelijk toch niemand
VAN LANAKEN
,rond de 45 per uur. Onder de
ontgoocheld is naar huis gegaan. In de straten van Lanaken, waar druilerige motregen kreeg het pePeter Post heeft gereden zoals hij de ravitallleringskontrole
was loton het erg genoeg om zulk
het deze winter zo dikwijls heeft voorzien gebeurde het dan. Peter tempo te houden ook al spanden |
gedaan op de piste en achter der- Post, die gisteren als onverzorgde zich afwisselend Goossens met
ny. Als een kampioen waartegen reed en dus geen kans maakte om Baens, Tubee alleen of Paulissen
niemand is opgewassen, maar ook een etenszakje te kunnen mee- en Lemmens voor de wagen.
als iemand die geen tegenstanders snappen, demarreerde weg voor de mand kon de Nederlander in kunde
nodig heeft omdat hij in staat is woonplaats van Jos Geurts. Peter benaderen gisteren, ook al waren
om helemaal alleen een demonstra- deed het met zijn gekend geweld : onze gouwgenoten Claes, Vannit- Pol Vandevelde, die gedurende «zo vlug mogelijk «aar mijrr hotel,
tie te geven die de éne keer een zoals hij het gewoon is te doen sen, Paulissen, Vandenboer, Luy-enkele jaren technisch leider was i ik wil gewassen zijn.»
sportpaleis in geestdrift kan zet- op de piste wanneer hij wil trach ten, bijgestaan door Sweeck, De van een Belgische ploeg in de Ron- De Nederlander maakte echter
ten en enkele dagen nadien een ten een winstronde 'te maken, Coninck en Troonbeecks immer de van Frankrijk, stond ter aan- toch de tijd om ons te vertellen dat
wegwedstrijd kan redden van de Weet ge hoeveel renners in staat aan de kop van de groep te vin- komst te St. Truiden naast ons. Hij hij eigenlijk van zins was geweest
eentonigheid!!
waren de demarrage van Post te den.
schudde zijn grijs hoofd en zegde : de zaterdag te koersen, maar dat
Niemand had verwacht dat het, beantwoorden. Eén en dat was dan In de Trudostede belandde Post Het is niet te geloven. Wat kan die hij niet tijdig in het bezit was geeerste gedeelte van de Ronde van nog wel de voor velen kwasi on- temidden een nooit geziene men- man fietsrijden. Neem het van mij komen van zijn wegfiets.
Limburg tot een boeiend kijkstuk i bekende René Beullens. Maar het senzee en het moet vele, vele ja- maar aan, zo vervolgde hij, indien Een geluk dus maar voor Robert
zou gaan uitgroeien. Allereerst is lied van deze kermiskoerser was ren geleden zijn dat een Belgische Peter Post moest aanzetten in Pa- De Meiddeleir, zoniet ware een eeri het niet de gewoonte dat de be- ( vlug gezongen, l-'én keer mocht hi l wegwedstrijd nog zulk een belang- rijs-Roubaix dare wordt niemand ste zege zeker ontsnapt geweest
roepsrenners van bij de start gaan]overnemen en toen onze landge- stelling' kon trekken. Zijn voor- anders dan hij de winnaar.. De klas- aan onze jonge landgenoot...
demarreren en anderzijds waren de noot er niet in slaagde voldoende sprong bedroeg toen nog altijd
der klassiekers is werkelijk We vroegen Peter Post eveneens
> wegen tijdens de eerste honderd kracht te leggen in zijn pedaal- meer dan twee minuten en om sieker
gemaakt voor een renner van hoe hij er toe gekomen was weer
kilometer te vlak om scherven te stoten, kwam Post opnieuw van ook de duizenden, opgesteld op het als
deel te nemen aan een wegwedzijn slag.
parcours van
de =»iuiiuuucii,
slotronden, iets
kunnen maken. Al die tijd moest awiMH
achter dit
uit wiel
wiel vandaan.
vauuaail. Met
mei BeulDeui- i|jari;uur»
van uc
ici->
De glansrijke overwinnaar zelf strijd, nadat hij enkele seizoenen
men zich vergenoegen met het op- lens was het toen gedaan. De gro-lte laten zien, vergrootte Post nog was
heelwat bedeesd in zijn optre- geleden ermede gestopt had.
tekenen van enkele pogingen die | te reuzesterke Peter zette zich j zowaar zijn boni. Het feit dat hij den nadat
zijn ereronde had af- — Wel, zo klonk het, ik kwam
het werk waren van de jeugdige, even recht op de pedalen en... hij zijn tegenstanders liet terugkomen gelegd en hij
de ovatie der toeschou- eigenlijk meer om eens te kijken
ploegmaats van Rik Van Steenber- ging als het ware met zevenmijls- tot iets mihder dan twee minuten
gen en van de spurter Pierre Dek- laarzen van zijn « vluchtersmaat» was niet eens toe te schrijven aan wers had mogen in ontvangst ne- of ik het nog kon. Ik had er mij
kers, die een veertigtal kilometer vandaan. Maar niet alleen van {vermoeienis. De zege in het be- men. De mooie Peter, thans heelwat nooit aan verwacht dat het zo «ge-1
helemaal alleen vooruit reed.
Beullens, ook van de zestig man,reik voelend, legde de Nederlan minder «jeune premier» met zijn makkelijk» zou gaan. Ik ben naWas er niet veel te bekijken als sterke groep, waarin nochtans al- der er alleen een weinig de riem beslijkt gezicht en besmeurde tuurlijk tevreden en ik zal in de
koerstrui had slechts één. wens : beweging blijven om in de allerbeskoers, dan kan men nog altijd pro- lerbeste renners, op weinige uit- af.
nostikeren over de eventuele over- zonderingen na van het beste dat Ter aankomst kon men zich drowinnaar. Zou het iemand worden men in ons land en in Duitsland mend de vraag stellen : waarom
die het seizoen had voorbereid in kan vinden.
[heeft Peter Post niet meer op de
het zonnige zuiden of zouden de Tien kilometer had Post nodig j weg gereden. Hij zou een zeer
renners, die alhier koude en regen, om zijn
. tegenstanders
_
te kloppen, j grote meneer zijn geworden. Is
hebben getrotseerd het halen ? Zou j Daarna lag hij immers twee mi' het nu te laat om andere nog grohet iemand zijn uit de Ronde van nuten vooruit. Die twee minuten tere triomfen te oogsten in de aanJos; Vrancken Raymond, Anï. Peter POST (N.) de 203
Levante of hadden de mannen uit verkreeg
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• Wie
»» i^> Post
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thonis Louis; Bosnians Jos;
km. in 5 u. 08'21"
de zesdaagse van Antwerpen toch ning
_ die we niet licht zullen ver-j teren aan het werk zag is geneigd
Storms Jan; Van Houtven
een kans! Aan deze laatsten werd getën. Tussen Lanaken en Moper ontkennend te antwoorden op de2. Jos Wouters op l'49"
Andre; Haelterman Willy;
minder en minder gedacht. Van tingen nam Post alleen maar de ze vraag.,
Janssens Marcel; Verheydeii
3. Jos Verachtert
Steenbergen en Vangeneugden tijd om af en toe eens een blik
Gerard PRIJS
Emiel; Dewolf Jos; Paulissen
4. Willy Butzen
Valere; Thumas José; Dae5. Louis Troonbeekx
men Piet (N.); Scharlaeken
6. Rik Luyten
7. Arnold Flecy
Paul; Van Est Wim (N.); 37.
Bar Andre; 38. Vannitsen
8. Emile Vanderboer
Willy; 39. De Keyser Con9. Pol Schaeken
stant; 40. Tubee Tom (N.);
10. Ex-aequo: Demaer An41. Mertens Jules; 42. Codré, Vanderbceken Willy;
nen Jos; 43. Reitz Hans (D.)
.loosen Constant; Seneca Robert; Coppens Roger; Van
44. Buelens Rene; 45. Janssens Ludo; 46. Fischerkeller
Compel Jan; Claes Jean-Bap(D.); 47. Hermans Fons; 48.
tist; Sweeckx Alph.; Wislet
Vandersmissen Roger; 49.
Walt.; Pauwels Eddy; Baens
Van Meenen Rene.
Roger; Dekkers Ant.; Geurts
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Peter Post: ik kwam maar eens proberen
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te konditie te verkeren op het ogen- Ludo
blik van de pistewereldkampioen-l
schappen. Ik meen immers een i
we werden regelmatig
kans te hebben als achtervolger».
Wie zou daaraan nog twijfelen 'ï
En wie zegt dat Peter Post geen
geklopt
andere grote overwinning zal behaald hebben alvorens naar Italië Nadat Peter Post het erelint der
af te reizen voor de wereldkam- Stad Sint-Truiden had mogen in
j pioenschappen ?
ontvangst nemen daagde uit de
Tiense straat een zwart beslijkte
bende op om de laatste honderdvijftig meter af te leggen. Jos WouGebroeders Dekkers ters won op Vefbazend gemak de
werdern beroepsrenner massaspurt, vóór Verachtert en
Aan de inschrijvingstafel te St. Butzen. Willy Vannitsen werd hier
Truiden waren we een weinig ver- de 8r°te geklopte vermits hij niet
rast ook de gebroeders Pierre en eens in aanmerking kwam voor de
Toon Dekkers aan te treffen. Het eerste plaatsen.
was voor de onafhankelijken immers verboden te starten in de L Van de groep der geklopten spraWI ook even met L do Jan
Ronde van Limburg. Algemeen af-ken
J
"
^
gevaardigde Jan Wouters verdui- sens. De z'chemse reus, die nochtans niet de eerste de beste is, had
Peter Post keek slechts één delijkte echter alles : Toon en Pier- genoeg eerlijkheid om de nederlaag
re werden beroepsrenner om hie'
ogenblik bedrukt gisteren. te kunnen aanzetten, zegde hij van de groep op te biechten, toen
we hem vroegen hoe het mogelijk
ons.
Het gebeurde na de aan- De gebroeders Dekkers deden is geweest dat Post er in slaagde
het voor hun debuut niet slecht. zestig man achter zich te laten.
komst toen hij met een Toon spurtte mee voor de twee- — Die Post is fantastisch, zegde
Ludo eerlijk. Het is een onmogelijhanddoek rond de hals de de plaats en Pierre verdween uit ke
vent. Mijns inziens werden we
de koers nadat hij zich aanvankemensen
moest
tewoord lijk had onderscheiden door een allemaal royaal en op onze waarde
uitlooppoging maar met een lekke geslagen .
staan.
band werd bedacht.
G. PRIJS.

De omlijstingskoersen
ters betvvKt on gewonnen door De |
Liefhebbers
Bal Altons uit Geei.
UITSLAG :
DE BAL ALFONS KLOPT l i ÜF. BAL DE
Alfons 125 km. in 3 u. 11.
DERTIEN RENNERS 2) Verbeek Frans op l lengte
,'i) Vandervlcet Adrien
IN DE SPURT
j 4) Huygens Rene ; 5) Van Calster J. :

Peter Post kan aan zijn laatste slotronde beginnen. De toekomstige overwinnaar lacht reeds
breed want de zege kan hem niet meer ontsnappen.

Aan deze wedstrijd namen 50 ren- ! ö ) Boog Johannes ; 7) Croes Frans ::
ners deel. Z« moesten eerst één grote i s) Stubbe Herman ; 9) Van Lachterop l
ronde van 75 km. afleggen. Het w a s I W j i i e m . \Q-, Nolmans Jan : 1 1 ) )
j in deze ronde dat <!e .beslissing viel en ! Schaap Wiilem ; 12)Jaspers Henri
dit voora! onder liet °mpu!s van do !3) Vaes Jos ; 14) Wiilemssen Jan ;
1
sterk rijden-do Frans Croes. Deze ren- 15) Kesters Albert op 3 min. : 16)
Ir.er toonue in de hellingen van Br»r^- Ruften Theo ; 17j Sterckx Kamiel ;|
j i o o n en omstreken werkelijk zijn gr,>- 18) Moors Theo ; 19) Peeters Jules i
l lo klasse en <iit niettegenstaande hij 20.. Rutgens Cornells.
j
i ;n de voorbije week no™ erg ongesteld
i
• v.a». Bij het begin van de wedstrijd
| werden ongelukkigerwijze enkele weg- Nieuwelingen
vergiissingen begaan zodat de koer;;
tenslotte te Borgworm moest geneu- LEONARD TUTS WINT
traliseerd worden. Door de voortduDE MASSASPURT
rende demarai^es van Croes geraakten
tenslotte te Heers 14 rerrners weg. üe 30 nieuwelingen die zeven plaatDeze kopgroep verhoogde maar stee.is selijke
dienden af te leggen
zijn voorsprong en bij het binnenko- bleven ronden
haast voortdurend in groep
men van St. Truiden hadden zij 2 min. Bij het begin van de w-edstrijd kregen
30 boni. Tijdens de 5 ronden van 9 we wei een paar ontsnappingspoginkm. die hier nog dienden afgelegd te gen van Ruyloft en Roger Berg«r die
worden slaagde het peloton er niet in
nooit meer dan een 200 tal m,1l de vluchters te benaderen en tenslotte echter
ter
voorsprong
konden bereiken. Jn de
j werd dan de spurt tussen de 14 vluch- derde laatste ronde
kreeg Philipaer'
een der grote kanshebbers, bandbreuk.
De moedige kerel gaf het echter niet
jon en in de laatste ronde slaagde hu
9de in de \t~ in de groep te vervoegen. Het werd
een massaspurt tussen de 26 overblijCcppa Caldirola
' vende renners. Tuts Leander uit Over| hespen won met een lengte op de
te Milaan
! Truienaar Jos Wouters.
DE UITSLAG :
Het werd dit jaar geen Belgische 1) TUTS Leander
64 km. in l u. 32
overwinning in de Coppa Caldirola te 2)
Wouters
Jos op l lengte.
Milaan. Nochtans was de winnaar van
vorig jaar Hugo Scrayen ook thans 3) Lindekens Johan
weer afgereisd naar Milaan, in ge- 4) Haesen Willy
zelschap van de Antwerpenaar Mer- 5; Robben Romain ; t>) Robeyns Rotens. Acht vluchters wisten zich in- bert ; 7) Vanstraelen Jos ; S) Beerten
derdaad af te scheiden van de grote | Frans ; 9) Gevers José ; 10) Boex Roroep, waarin de Belgen zich had- 'and : 11) Phillpaerts Paul ; 12) Ruyloft Florent : 13) Joris Lucien ; 14;
den laten verrassen.
Morosi klopte zijn vluchtersmaats Meyhi Jean-Prerre ; 15) Berger Willy:
voor de eerste plaats, terwijl Hugo 16) Leuraers Jean ; 17) Berger Roger;
Scrayen het 45 man sterke peloton 18) Bolfen Albert ; 19) Wilmans A. ;
20) Van Ermen Romain
regelde voor de negende plaats.

Twee Limburgers bereiken op kop van de groep m de eerste stellingen de '-op van de
Muizenberg. Miei Vandenboer links en Rik Luyten, steeds met de bekende verbeten trek om
de lippen, hebben er meer dan twee minuten goed «e maken.

van
kilometer
tol .
kilometer

— De voornaamste afwezigen
noemden Van Steenbergen en
Vangeneugden. Geen van beide
renners had enig nieuws van
zich laten horen en zelfs sportbestuurder Naye was niet ingelicht over het forfait van Rik I.
— Uiteindelijk vertrokken onder een reuzebelangstelling 73
renners en zulks onder een droge hemei.
— Te St. Truiden zelf waagden Derboven en Bar, gevolgd
door Coppens, Goossens en
Baens een slippertje. Te Alken
deden Vander Veken, Coppens
en Gillard ook een uitval, evenmin zonder succes ook al werd
de groep in 2 stukken getrokken.
— In de omgeving van Zonhoven (km. 22) spurtte Pierre
Dekkers weg. Op slag en stoot
liep hij l'C5 uit maar daarna
forceerde hij zich niet meer.
Hetgeen niet belette dat de Limburger te Hechtel (km. 40)
steeds 40'' vooruit reed. Omdat
er niemand lust gevoelde Dekkers een handje toe te steken

liet ook deze zich voor Peer
vervoegen.
— Na een rustperiode van
50 km. kon Peter Post zich niet
langer bedwingen en stormde
weg, gevolgd door René Beulens. Deze laatste kon slechts,
een paar kilometer volgen en
werd gelost. Te Mopertingen
(km. 158) telde de grote Peter
55" boni. Weer o km. verder
had de Nederlander een voorsprong van 1'50" !!!
— Op de top van de Muizenberg telde Post steeds 2'15" op
de langgerekte groep waar in
de voorste stellingen reden:
Luyten, Vanden Boer, Lemmens
Vrancken, T. Dekkers, Vannitsen en J.B. Claes.
— Pest dreef deze voorsprong
op tot 2'45" te Hoepertingen
(km. 169) en ging met hetzelfde boni de drie slotronden in.
— Het stond op dat ogenblik
vast dat de Nederlander de zege in zijn bereik had en de
duizende Limburgse sportmannen brachten Post dan ook een
verdiende ovatie.
G.P.

