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10 - Het Belang v. Limburg

WILLY VEKEMANS MET DE ZUIVERE
MACHT IN DE RONDE VAN LIMBURG
Vluchtersmaat VANDERVLEUTEN kreeg geen
schijn van kans te Sint-Truiden
De Nederlandse reus Leo
Duyndam, winnaar van verleden jaar, heeft in de Ronde
van Limburg anno 1969 een
solovlucht voor het voetlicht
gebracht, die voor de kenners
nog meer tot de verbeelding
heeft gesproken dan twaalf
maanden voordien. Toen echter
won Duyndam. Dit keer was
hij in feite de grote geklopte.
Leo Duyndam ontsnapte uit de
meer dan honderd man sterke
groep te Vroenhoven, aan de
Nederlandse grens, na negenennegentig kilometer. Hij heeft
nadien tachtig kilometer alleen gereden, tegen een gemiddelde van boven de veertig kilometer per uur. Zulke
prestatie spreekt sterk tot de
verbeelding. Voorzeker op dit
tijdstip van het jaar, wanneer
de meeste renners nog op zoek
zijn naar de geschikte kond itie en zij zich al gelukkig
achten, indien ze de beschermende wand van het peloton
rond zich voelen.
De Nederlandse baanrenner
meende dat hij de afstand en
de koude zou kunnen trotseren. Hij wilde op de Limburgse wegen een eksploot lukken,
dat nog grotere weerklank zou
hebben dan de zege van vorig

seizoen. De Nederlander wist
zich in de groep trouwens gesteund door een reeks van toegewijde ploegmaats, die elke
tegenaanval zouden verijdelen.
Zo is het ook gebeurd, want
om beurten hebben we Jan
Harings, Vianen, Zoontjes en
John Schepers de repliek zien
gegeven aan de tegenaanvllers.
Die waren erg talrijk en dat
was er oorzaak van dat Leo
Duyndam ondanks zijn ontzettend tempo nooit verder kon
uitlopen dan l'SO". De vermoeienis en de vaste wil van
de Limburger Roger Swerts
om de Ronde van Limburg
eindelijk ook eens op zijn
naam te schrijven, hebben er
uiteindelijk zorg voor gedragen
dat Duyndam werd vervoegd
op 25 kilometer van het einde.
We waren toen reeds de
eerste van de twee slotronden
begonnen. Met nog een ontzaglijke groep zag het er naar
uit dat de Ronde van Limburg
eens te meer op een massaspurt zou gaan eindigen. Men
gaf de laatste aanvallers nog
weinig kans tegen een bende,
waarin iedereen er op belust
was de eerste prijs van het
seizoen binnen te rijven.

De aankomsten
1) Willy Vekemans, 190 km.
in 4 u. 36' — 2) Jos Vandervleuten (Ned.) — 3) V. Vansweevelt op 40" — 4) Dewitte
Ronald — 5) W. Boelke (D) —
6) W. De Geest — 7) B. Adams
— 8) Buckacki op 50" — 9)
Hoban (GB) — 10) A. Scheys
— 11) Jos. Schoeters — 12)
R. Jochmans — 13) Van Katwijk (Ned.) — 14) P. Nassen
— 15) Van Seggelen (Ned.) —
16) J. Haeseldonckx — 17)
Fr. Verbeeck — 18) M. Breure

(Ned.) — 19) Schepers (Ned.)
— 20) M. Jacquemin — 21) L.
Van Damme — 22) Harry Stevens (Ned.) — 23) J. Verboven
— 24) Ant. Houbrechts — 25)
Jos. Huysmans — 26) W. Vanden Eynde — 27) R. Debie —
28) Jos. Spruyt — 29) A. Gosselin — 30) R. Wouters — 31)
Cappedelli (It.) — 32) Gerrits
Mathias (Ned.) — 33) Harings
Jan (Ned.) — 34) Nuelant V.
— 35) Van der Horst Jan
<Ned) — 36) Mertens Theo.

Dat was echter gerekend
zonder de macht van de Antwerpenaar Willy Vekemans —
altijd uitmuntend tijdens de
openingskoersen — en de even
sterke Nederlander Jos Vandervleuten, die halfweg de
eerste ronde van hun gezellen
wegschoven. Opnieuw keek in
de groep iedereen naar de pas
uit de Ronde van Sardinië teruggekeerde Roger Swerts. De
Limburger aarzelde heel even
en dat was voor het geblokte
tweetal voldoende om een halve minuut uit te lopen. De
neo-prof
André
Dierickx
trachtte gedurende een viertal
kilometer de krachttoer van

voornoemden te herhalen, maar
deze mislukte. Bij het ingaan
van de laatste ronde van vijftien kilometer waren de zaken
gezond voor Vekemans en
Vandervleuten. Toch dienden
zij tot het uiterste te blijven
doorgaan, want uit het peloton
had zich onder impuls van
Valere Vansweevelt en Ronald
Dewitte een achtervolgingsvijftal gevormd, dat verder bestond
uit Bernard Adams, Willy Degeest en de Duitser Wilfried
Boelke.
Alhoewel de jeugdige Vansweevelt tot het uiterste ging
om zijn eerste overwinning
van het seizoen te behalen,

Roger Swerts arriveerde zaterdagavond te 22 uur op Brussel
Nationaal, vanuit Rome.
Hij was doodvermoeid,
vertelde ons gisteren zijn echtgenote en zijn ogen lagen diep
in het hoofd. We zijn vliegensvlug naar huis gereden en Roger kroop onmiddellijk in het
bed. 's Nacht begon hij te hoesten en ik ben dan maar op gestaan om hem een halve liter
melk, vermengd met honig, te
koken.»
Zondagmorgen was Roger weer
kiplekker. Het hoesten zalwel 't
gevolg zijn geweest van de laatste etappe van de Ronde van
Sardnië, die volledig in de regen werd afgelegd, aldus de
Heusdenaar.
Voor de rest heeft Roger
Swerts helemaal geen hinder
ondervonden van de vermoeienis van een reis, die volgde na
een laatste rit van een ronde.

Ook een neo-prof in de Omloop der
beide Vlaanderen: Freddy De Cloedt
strijd dan de definitieve beslissing. Van Tieghem (kampioen van België 1968 bij de
liefhebbers)
waagde opnieuw
zijn kans en liep tot 15" uit.
Op dat ogenblik zetten Roger
Rosiers en Julien Stevens de
tegenaanval in met Freddy Decloedt (een ploegmaat van N.
Van Tieghem) in het wiel. Deze
vier renners kwamen samen
aan de leiding en de voorsprong steeg. Nadien weigerden Decloedt en Van Tieghem
de leiding over te nemen om
Rosiers, de snelste spurter, aan

de overwinning te helpen. E.
Lambrechts maakte van de gelegenheid gebruik om het peloton te ontvluchten en bij de
leiders aan te pikken. Even
voorbij Kuurne, waar nog een
plaatselijke ronde moest afgelegd worden, vloog Decloedt
als een pijl uit een boog weg
en, gedekt door Van Tieghem,
plukte hij de zegebloemen.
Vijf sekonden na de overwinaar nam Van Tieghem de
tweede plaats vóór Lambrechts,
Hosiers en Stevens.
DE

Nieuwelingen te
Tongerloo

Spurtzege van
Fix Jozef
48 renners zorgden voor het
zeer hoog tempo dat alras na drie
ronden kleur kreeg met de ontsnapping van Lauwrens. Deze
bracht het weidswaar niet verder
dan 50 meter, kreeg nadien hulp
van Felix en Schroyen dewelke
spoedig een kloof sloegen van
30 sec. op Frijns en Grooten die
eveneens uit het peloton waren
ontsnapt
Het koersbeeld veranderde niet
meer en Fix won vrij gemakkelijk de spurt.
Uitslag :
1. Fix Jozef 54 km. in lu 18 2.
Lauwrens Karel op twee lengten
3. Schroyen Wün 4. Frijns J op 30
sec. 5. Grooten H. 6. Duchamp G.
op 50 sec 7 Werckx P. 8 Devana
D. 9. Arnolds J. 10. Flebus W. 11
Pels F. 12. Leysen R. 13. Beulens
J 14. Mommens R. 15. Swinnen
J. 16. Bellis R 17. Truyens G
18. Gotta C. 19. Saenen W. 20.
Geunens A.

G. PRIJS

ROGER SWERTS:
van de regen in de koude
— Al zeg ik het zelf, aldus
Swerts, ik was de beste van de
groep. Ik vloog letterlijk de
berg van Kanne op. Achteraf
heb ik echter moeten ondervinden dat ik de publieke
vijand was van het peloton.
Nriat ik de minuut achterstand op Duyndam in één ruk
had goedgemaakt, mocht ik me
niet meer roeren, of iedereen
beet in mijn wiel. In zo 'n omstandigheden is het te moeilijk
om een koers te winnen.»
VANSWEEVELT :
WIE ZOU DAT DENKEN ?
Valere Vansweevelt moest
voor de tweede maal in twee
dagen genoegen nemen met een
derde plaats.
Te Sint.-Truiden was hij alleszins meer ontgoocheld om
zijn nederlaag dan aan het slot
van Gent - Gent.
— Wie zou denken dat die
twee renners het tot het einde

De spurt van het peloton werd gewonnen door Buckacki. Op de eerste rij herkent men verder nog van links naar rechts Van
Seggelen, Steegmans, Van Katwijk, Verbeeck, Nassen, Haezeldonckx, Hoban, Jochmans en tenslotte uiterst rechts Willy Schoeters.

De «Omloop der beide Vlaanderen» (ex - Kuurne-BrusselKuurne) werd zondag onder
een grijze hemel en bij een
frisse temperatuur
gereden
door 103 beroepsrenners. Ook
hier werd de overwinnaar een
neo-prof : Freddy Decloedt,
die vorig jaar nog liefhebber
was, zegevierde immers.
Na de eerste kilometers in
groep te hebben afgelegd
sprongen Volckaert, Paartvliet,
Gerard David, Verstraete en
Michiels te Dentergem (km 17)
weg. Te Herstberge (km 41)
ging Deville op zijn beurt uit
de groep lopen, doch te Ruddervoorde telden de 5 leiders
een voorsprong van 3'50" op
Van Neuten, die Deville in de
achtervolging had afgelost. Het
peloton volgde op 4'30". Te Izegem (km 70) was de voorsprong
op de leiders tot 5'20" aangedikt.
Bij de eerste doortocht te
Kuurne (km 87), bedroeg het
boni nog 3'30". Op de top van
de Kluisberg (km 125) trok
Volckaert eerst door, met 50 m
voorsprong op David, 250 m op
Verstraete en 300 m op Michiels
en Poortvliet. Het peloton, aangevoerd door Leman, Vandekerckhove, Rosiers, Gallens,
Van Rijckeghem, Pintens, Planckaert en Sercu volgde op 1'20"
Voorbij deze helling kwam alles opnieuw samen. Ook de
Kwaremont (km 132) bracht
geen wijziging. Rosiers kwam
eerst boven voor De Decker,
Vandekerckhove,
Van Neste
en de ganse bende. Te Oudenaarde (km 154) waagden Van
Tieghem en Mahieu hun kans,
doch konden zich niet volledig uit de greep van het peloton loswerken. Te Kruishoutem
(km 160) probeerde Mahieu het
opn;
opnieuw,
dit keer samen met
Timmermans
en Polanski. DeTim
zzee ipoging kende evenmin sukses.
TI'e Desselgem kreeg de wed-

moest hij voor de tweede maal
in twee dagen genoegen nemen met een derde plaats.
De spurt voor de eerste
plaats leek slechts een formaliteit voor Willy Vekemans, die
zijn Nederlandse konkurrent
met wel drie lengten verschil
versloeg.
Dat was het einde van een
sprankelende Ronde van Limburg, die lang voor de solovlucht van Leo Duyndam een
regen van ontsnappingen had
gekregen, waarvan een pure
opsomming alleen wel honderd
namen zou opleveren.

UITSLAG

:

1. Freddy Decloedt, de 200
km in 5ul8'; 2. Noël Van Tieghem op 5 "; 3. Emiel Lambrechts; 4. Roger Rosiers' 5.
Julien Stevens; 6. Noël Van
Clooster; 7. Gallens op 22"; 8.
Melckenbeeck; 9. W. Planckaert
op 28"; 10. P. Sercu; 11. Van
Rijckeghem; 12. Reybroeck; 13.
Thomas; 14. Van de Neste; 15.
Legein; 16. Leman; 17. Musseuw; 18. J. Guiot (Fr.); 19.
Van Bruaene; 20. Wuytack; 21.
Vandekerckhove; 22. Hellemans
23. Van de Moorsel; 24. Coppens; 25. Dubois (Ned.); 26.
Hutsebaut; 27. Crepel (Fr.); 28.
E. Buysse; 29. Furnière; 30. V.
Dromme; 31. G. David; 32. Deluca (It.); 33. Pintens; 34.
Seeuws; 35. Broothaerts; 36.
Donie; 37. Demunster; 38. Serreys; 39. Van Neste; 40. Meyhi.

LIEFHEBBERS
D. YERPLANCKE
te Kuurne

De
INLICHTINGSDIENST
verzorgt
door de wagens

DAS

konden volhouden, vroeg de
Kuringenaar zich af. Dat gebeurt toch zelden bij de beroepsrenners en zeker niet in
de Ronde van Limburg.
Dat hij de spurt voor de derde plaats op sprekende manier
won, kon Vansweevelt nauwelijks troosten. We kunnen het
begrijpen : welk Limburger wint
niet graag zijn eigen ronde ?

Met lengten verschil won Willy Vckemans de Ilonf.c- van
jos Vanaervleu.en.

Limburg.

de

Nederlander

WILLY VEKEMANS:
zege met een dag vertraging
In 1967 bracht Willy Vekemans de sensatie van het seizoendebuut. Hij zegevierde in
Gent-Gent, de eerste beroepsrennerswedstrijd, die hij betwistte. Alhoewel sportbestuurder Florent Van Vaerenbergh
aankondigde dat er met die
Willy Vekemans in de toekomst zou dienen afgerekend,
loste de onverwachte winnaar
nooit de belofte in, c}ie de Brabantse sportbestuurder had
voorspeld.
In twee jaar drong Willy
Vekemans zeker niet door tot
de kategorie der klasrenners ;
hij kon amper gerekend tot de
tweederangskoereurs, waaraan
ons land geen gebrek heeft.
Toch bleef Florent Van Vaerenbergh geloven in zijn ontdekking.
— Het is bij hem allemaal een
kwestie van moreel, verzekerde
ons Van Vaerenbergh, enkele
dagen geleden na afloop van
een gezamenlijke training op
de omloop van Terlaemen.
Men kon vermoeden, dat dat
moreel bij Vekemans zou zijn
teruggekeerd. De zondag vóór
de opening van het wegseizoen,
zegevierde hij immers in het
klubkampioenschap van Lierse
B.C. Te Beerse won hij met
voorsprong een klubkampioenschap, waarin nochtans vedetten als Van Springel en Sels
aan de start waren.
Voor de groep van Goldor
zou Vekemans in Gent-Gent
starten als de beschermende
renner. Willy was niet op de
afspraak van de Varent, waar
hij twee jaar geleden de basis
legde van zijn overwinning.
Voor hem werd het een zege
met een dag vertraging. Er
stond geen maat op zijn macht,
toen hij in de eerste van de
twee slotronden van zijn tegenstanders
wegging,
met
slechts de Nederlandse machtmens Jos Vandervleuten als
gezel.
Of hij het moeilijk had gehad om Vandervleuten te kloppen in de spurt ?
— Eigenlijk veel lastiger dan
ik had gedacht, aldus Veke-

mans. Stel u voor dat ik bij
het aanzetten van cie rprint,
mijn voethaak verspeelde, zodat ik wel drie lengten verloor. Ik moest me reppen om
die achterstand weer goed te
maken. Eens dat gebeurd was,
drong Vandervleuten gelukkig
niet langer aan. Hij gaf zich
onmiddellijk gewonnen.
Florent Van Vaerenbergh,
die al vroeg op het seizoen gelukkig kon zijn met een eerste
zege voor zijn groep, hoopt nu
maar dat Willy Vekemans'
konditie langer zal aanhouden
dan in het verleden.
— Mocht dat zijn, aldus .torent, dan kunt ge Vekemans
ook tussen de kanshebbers van
de Ronde van Vlaanderc.i rekenen. Ik blijf immers volhouden dat Willy veel meer
vermag dan de journalisten in
hem zien ».
We hebben Florent beloofd
dat we de eersten zullen zijn
om hem te komplimenteren
mocht die Vekemans inderdaad
doorbreken.
G. PRIJS

Niettegenstaande Valere Vansweevelt de spurt won voor de
derde plaats, kan men de ontgoocheling van zijn gezicht lezen.

LIEFHEBBERS TE SINT-TRUIDEN

Victor Peelers komt alleen toe
De wedstrijd voer liefhebbers
ingericht in afwachting van de
Ronde van Limburg kende een
groot sukses. Niet minder dan 72
renners kwamen hun rugnummer
afhalen. Deze groep diende vooreerst acht ronden af te leggen
over Zoutleeuw, Runkeien met
evenveel beklimmingen van de gevreesde helling van de Ossenweg.
Tot slot dienden nog vijf ronden
afgelegd over Gorsem, Runkeien,
Duras, St.-Truiden.
Zoals gewoonlijk zorgde de Ossenweg weer voor de verbrokkeling. In de derde ronde scheidde
een groep van 16 renners zich af.
Onder hen noteerden we Bens,
Hollebeke, Verboven, Omloop,
Hooybergs e.a. Bij de vijfde be-

JUNIORES TE SINT-TRUIDEN

Engelen met lichte voorsprong
Ook voor deze wedstrijd was er hij zich te zeer vermoeide en in
een grote belangstelling vanwege; het zicht van de meet moest losde renners. Er lieten zich inder- sen. Engelen eindigde dan ook
daad niet minder dan 65 renners met een 20-tal meter voorsprong.
inschrijven en hieronder noteer- 13 ENGELEN Leonard (Paal) 72
den we heelwat bekende namen. km. in 2 u 03 min.; 2) Vanelderen
Er dienden acht ronden afge- Paul op 20 meter; 3) Duchamp
legd van 9 km. over Gorsem, Ludo op 15" ; 4) Poelmans Jos ; 5)
Runkeien, Duras en St.-Truiden. Verwimp Roger ; 6) Weustenberg
Aanvankelijk bleef alles samen.
Na 15 km. koers ging Bottels er
op zijn eentje van door, op de
voet gevolgd door Janssens en
Maillard. Het was slechts strovuur want in de volgende ronde
was alles te herdoen. In de vijfde
ronde was er nog een ontsnappingspoging van Vermaelen en
Pels, maar ook zij waren er spoedig aan voor hun moeite. De volgende 20 km. werd in gesloten
gelederen afgelegd.

De beslissende fase deed zich
voor tijdens de laatste 15 km.
Toen sprongen te Gorsem het
tweetal Engelen en Vanelderen
1. D. VERPLANCKE, 90 km in Paul gepast weg en namen een
2ul9'
lichte voorsprong.
Het tweetal
2) J. Zwaenepoell; 3) E. Cool; 4)
verstond elkaar vrij goed zodat
M. Desmet; 5) Oh. Lecluse; 6)
hun voorsprong weldra 30 sek.
A. De Bode; 7) A. Van Haelewij'n bedroeg. In de laatste ronde
8) E. De Taye; 9) A. Van De moest Vanelderen echter steeds
Kerkhoven; 10) R. De Ridder
alleen op kop rijden, waardoor

André ; 7) Padro Pedro ; 8) Nicolet Paul ; 9) Teurlinkx Raoul; 10)
Nicolay Freddy ; 11) Pels LUC ; 12)
Van Houdt Henri ; 13) Teunkens
Henri; 14) Verbraeken André ;
15) Roosen Jos ; 16) Van Genechten Gerard ; 17) Nijs Marcel; 18)
Negro L.; 19) Deferm Marcel; 20)
Taskin Ludo.

Leonard Engelen uit Paal na zijn puike overwinning bij de
juniores te Sint-Truiden.

Viktor Peeters uit Mol wordt na zijn overwinning te SintTruiden gefeliciteerd door mevrouw Pietercil.

klimming van de Ossenweg kreeg nuten; 15) Dehaes; 16) Vanden
deze groep het gezelschap van 7 Bosch Emiel op 4 min. 15; 17)
renners waaronder Dussart, Goris Van Calster Gomarus; 18) Vanen Heuvelmans.
springel Jos; 19) Van der Eist
De 23 man sterke kopgroep nam Frans; 20) Pauwels Jos.
een respektabele voorsprong. De
beslissende ontsnapping deed zich
voor in de zesde ronde toen elf
renners uit de kopgroep wegspron- LIEFHEBBERS
gen. Vemboyen viel weldra wegens pech bij de leiders weg, doch
MARC SOHET
Peeters, Dussart en Vanlinden
slaagden erin bij de vluchters te
te Hannuit
komen. Bij de aanvang der kleine
ronden te St.-Truiden hadden de 81 vertrekkers.
dertien leiders drie minuten voor- 1. SOHET MARC, de 87 km. in
sprong.
2 u 15' — 2. Harings Jan (N.) —
In de voorlaatste ronde rukte 3. Milan Jacques — 4. D'Hondt
de sterke Peeters zich los uit de Gerard — 5. Beurskens Jacques
kopgroep. Er kwam geen reaktie — 6. Devos Ghislain — 7. Van
van de achtervolgers zodat de Zandwoort Lambert op 1' — 8.
vluchter bij het ingaan van de Scheppers Jos — 9. Ceulemans
laatste ronde 40 sek. voorsprong Joseph — 10. Dedant Christian.
had. Hij behaalde dan ook een
verdiende zege.
A. DELAERE
1) Peeters Viktor (Mol), de 120
km in 3 u.; 2) Vanlinden Henri
in Gent-Staden
op 20 sek.; 3) Dussart Oktaaf; 4)
Bens Ernest; 5) Claes Georges; 1. DELAERE A. 115 km in 2u47
6) Guldenpops Leon; 7) Hollebeke 2) E. Raes; 3) A. Gael op 100 m;
Maurice; 8) Hooybergs Raf; 9) 4) J. Clauwaert op 26"; 5) Et.
Vansweefelt Guido; 10) Omloop Risolle; 6) R. Wittesaeie; 7) JP
Marcel; 11) Van den Plas Jos; Monsere; 8) L. Buysse; 9) F. De
12) Schuyten Robert; 13) Loysch Keyzer; 10) Ch. Van de GenechRoger; U)
If. op 3 mi- ten.

