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RONDE VAN LIMBURG TE ST.-TRUIDEN

Kampioen Verbeeck wint massaspurt
Swerts, te zwak omringd, dominerende figuur
Frans Verbeeck heeft niet lang gewacht om zich te revancheren
van de nederlaag die hem zaterdag te Gent werd toegebracht. Bijzonder sterk gesteund door zijn ploegmaats, hoefde Frans gisteren te
Sint-Truiden slechts één tegenstrever te overwinnen: Roger Swerts. De
! l i-u sell-nail r reed een fantastische koers, was nooit uit de eerste gelederen weg te slaan, maakte alle openingen in een minimum van tijd
dicht, maar was helaas te zwak omringd om in de slotfase zijn slag te
slaan. En toch, was in de eindspurt de Waal Bourguignon niet plots
stilgevallen, dan had Roger tot op de eindmeet een bedreiging gevormd
voor Verbeeck.

Spektakulair van inhoud was
deze Ronde van Limburg zeker
niet. Maar eentonig was ze
evenmin. Slechts gedurende de
eerste wedstrijdhelft toen de renners die daags voordien reeds in
de clinch waren gegaan hun spieren wat losreden, lag het tempo
aan de lage kant. Dat was de ideale gelegenheid voor streekrenner Fons Leenen om zich te tonen. Hij liep weg na twintig kilometer, doorkruiste op zijn eentje
het Haspengouws landschap en
wist zich op zeker ogenblik zelfs
een voorsprong van 3 minuten op
te bouwen. Ruim vijftig kilometer hield de moedige Leenen het
vol, maar bij de beklimming van
de Hallembaye slonk de voorsprong zienderogen en even veriler volgde de hergroepering. Pas
loen kwam de wedstrijd helemaal
los.
We schrijven kilometer 69:
toen kreeg een ernstige ontsnapping gestalte. Eén ogenblik zag
het zelfs naar uit dat de koers

gereden was. Het gebeurde bij de
afzink van de Muizenberg waar
Brinckman, Opdebeeck, De
Vlam, Vanderstappen, Van
Sweevelt, Segers en Zelck zich
afscheidden. De reaktie kwam
van Roger Swerts. Met in zijn
wiel Frans Verbeeck, reed Roger
ongestoord naar de leiders toe.
Hij nestelde zich onmiddellijk op
kop en sloeg een bres waarvan
we meenden dat ze niet meer te
dichten was. Ploegbestuurder
Rik Van Looy zag het zo niet
zitten. Achteraf verduidelijkte hij
ons zijn houding: «De toestand
was te ongelijk voor ons. Roger
zat gans alleen van voor, terwijl
Verbeeck omringd was door drie
ploegmaats. Daarom gaf ik mijn
renner opdracht niet meer aan de
leiding te komen». Hoe dan ook,
vanaf het ogenblik dat Swerts
niet meer overnam, daalde het
tempo aanzienlijk en de voorsprong, die naar de minuut was
gestegen, slonk als sneeuw voor
de zon. Aan km 115 kon alles
weer herbeginnen.

SWERTS
EN VERBEECK
WAKEN

Swerts was met deze situatie
helemaal niet gelukkig. Aan de
aankomst verklapte hij ons: «Ik
was veel liever aan de kop blijven
rijden. Ik voelde me immers
bijzonder sterk. Ja, ik reed beter
dan Verbeeck. Had ik één
ploegmaat mee vooruit gehad
dan had de groep ons nooit meer
teruggezien. Nu was het normaal
dat ik me bij de beslissing van
Van Looy neerlegde».
Tijdens de laatste zestig kilometer veranderden de posities
dan doorlopend. Op smalle bochtige wegen bleef het tempo konstant hoog en toch volgden de
schermutselingen elkaar op. Zo
probeerden eerst Herman Vanderslagmolen en Van Sweevelt
afscheiding te brengen. Van
Vlierberghe, toch gestart met een
Rokado-trui om de lenden,
sleurde de bende weer bij en Roger Swerts hield de snelheid zo
strak dat hij bij velen de lust ontnam een uitlopertje te wagen.
Op veertig kilometer van de
meet gingen dan Thomas, Claes
(Kerkom), De Gauwer en Bourguignon aan de haal. Vijf kilometer verder, bij het binnenrijden
van Sint-Truiden, liep alles weer
samen.

Ze hebben mekaar niet tegengesproken na de aankomst : Roger Swerts en Frans Verbeeck,
de twee dominerende figuren van
de jongste Ronde van Limburg.
Winnaar Verbeeck. zielsgelukkig
natuurlijk, loofde in sterke bewoordingen het werk van de
ploegmaats. Alle tien hadden ze
flink hun duit in het zakje gedaan.

tegen de Watney's was geen
kruid gewassen. Toch heb ik tot
in de eindspurt in mijn kansen
geloofd. Was Bernard Bourguignon niet plots voor me stilgevallen, — ik ben er zeker van — dan
was ik Verbeeck nog komen bedreigen. Nu verloor Bernard
plots snelheid en zowel Steegmans als ik werden daardoor
enigszins afgeremd».
Voor de formatie «Ijsboerke»
«Het plan om weg te geraken was het natuurlijk jammer dat
was voor de koers uitgestippeld. Rik Van Linden in de tweede
Wij hebben eerst Opdebeeck plaatselijke ronde wegens pech
weggestuurd en vervolgens Van uitviel. «Op deze smalle wegen
Sweevelt en Vanderstappen. Dan was het onmogelijk om mijn renben ik er zelf naar toe gereden, ner tijdig te depanneren», aldus
samen met Roger Swerts. Het Rik Van Looy, die toegaf dat zijn
/ijn trouwens Roger en ik die jongens inderdaad wat te kort
gans het gewicht van de wed- waren geschoten, om Swerts
strijd hebben getorst». Mits zijn naar de overwinning te loodsen.
medewerking in de vlucht had de
rest naar ons kunnen fluiten.
«Maar wat wilt ge? Ik heb mijn
Swerts, toch wel een tikkeltje formatie in twee moeten splitsen
ontgoocheld, zegde na afloop : omdat er ook in Kuurne gekoerst
•<Ik ben niet tevreden over de werd. Met Willy Planckaert en In
prestatie van mijn ploegmaats. In 't Ven erbij was het hier waarGent-Gent reden ze fantastisch, schijnlijk anders afgelopen. Toch
hier te St.-Truiden hebben ze me mag ik niet ontevreden zijn over
onvoldoende gesteund. Herhaal- hetgeen we in 'de openingskoerdelijk heb ik in de finale nog ge- sen hebben getoond».
probeerd weg te geraken, maar
G. TUCH

Gaston TUCH

De uitslag
van de Ronde
van Limburg

Winnaar Verbeeck :
"Onze ploeg was
de sterkste"

Je kan al raden onder wiens
impuls? Natuurlijk, dat van
Swerts en Verbeeck. Beide renners poogden dan bij het ingaan
van de eerste van negen plaatselijke rondjes de beslissing af te
dwingen. Maar dan verscheen
plots Roger De Vlaeminck op de
proppen. Deze ging volledig in
zijn kansen geloven toen hij zag
dat Rik Van Linden met een
lekke band uitviel. De spanning
steeg. De jonge Kneteman
sprong op 5 km van de streep
weg. Hij werd na een korte heftige jacht gevat. Dan ging Duyndam. Ook zijn poging werd in de
kiem gesmoord, niet tot ontmoediging van Zelck die op 2 km
voor het einde een snedige demarrage plaatste. Uiteindelijk
zou een massaspurt over de uitslag beslissen. Georges Van
Sweevelt trok de spurt aan voor
Frans Verbeeck. Herman Vanderslagmolen anderzijds lanceerde Roger De Vlaeminck naar
de hoogste snelheid. Nationaal
kampioen Verbeeck, hield nipt
de bovenhand. Met de bloemen
in de hand aarzelde hij evenwel
niet om te zeggen dat Swerts de
man van de dag was geweest.
Magere troost voor Roger, die
zich moest tevreden stellen met
de achtste plaats.

(96 deelnemers)
1. Frans Verbeeck, de 170 km. in 4u.ll; 2. Roger De Vlaeminck;
3. Bernard Bourguignon; 4. J.P. Jochmans; 5. R. Steegmans; 6.
G. Harings (NI.); 7. Omloop; 8. R. Swerts; 9. F. Kerremans; 10.
P. Van Katwijk (NI.); 11. A. Van Vlierberghe; 12. W. Van Malderghem; 13. H. Poppe (NI.); 14. J. Vrancken (NI.); 15. J. Van
Olmen; 16. E. Bodart; 17. G. Van Moer; 18. H. Van DerSlagmolen; 19. H. Van Leeuwen (NI.); 20. R. De Guchtenaere; 21. G.
Wuytack; 22. R. Fontaine; 23. F. Van Looy; 24. R. Deloof; 25.
Jos Abelshausen; 26. G. Claes (Zonhoven); 27. J. De Causer; 28.
J. Jacobs; 29. F. Libouton; 30. E. Demedts.

Roger De Vlaeminck weer
aan de zijde van Erik
Ondanks zijn drukke aktiviteit
als cyclo-crosser, heeft Roger De
Vlaeminck tijdens het weekeinde
voldoende bewezen, dat hij hoegenaamd geen achterstand telt op
de goed voorbereide wegrenners.
Grote pechvogel in Gent-Gent,
greep hij te Sint-Truiden slechts
heel nipt naast de zegebloemen.
Hij had volledig gerecupereerd
van zijn zaterdaginspanning en
was bovendien extra in zijn schik
omdat hij zijn broer Erik weer
aan zijn zijde kreeg. Erik De
Vlaeminck was inderdaad tot ieders verrassing aanwezig in de
Ronde van Limburg. Niet als

renner, maar als bestuurder van
de Brookleyn-volgwagen. Hij zag
er trouwens stralend uit en mag
als rejmer beslist nog niet worden
afgeschreven. Roger De Vlaeminck koerste zoals wij dat van
hem mochten verwachten. Hij
was maar door twee ploegmaats
omringd: De Muynck en Vanderslagmolen. Zijn houding was
dan ook eerder afwachtend.
Toch bleef hij steeds aan het
kommando in de spits van het peloton. Naar het einde toe kwam
hij zich dan nog heftig mengen in
het duel om de eerste plaats.
G.T.

De gevaarlijkste ontsnapping uit de koers in beeld : Zelck leidt voor Verbeeck en Swerts, die op zijn beurt door drie ploegmaats
van de uiteindelijke winnaar wordt gevolgd

l i e f h e b b e r s
Leonard Engelen
te Sint-Truiden

L. Engelen heeft het seizoen veelbelovend ingezet. Nadat hij zaterdag
10e eindigde in Gent — Gent won hij in Sint-Truiden de wedstrijd, waarvoor
zich niet minder dan 109 renners lieten inschrijven. Zij moesten vooreerst
één grote ronde afleggen over Zepperen, Wellen, Alken, Kortessem, Borgloon, Wellen en Zepperen, waar dan zes kleine ronden dienden gereden, om
daarna te Sint-Truiden nog zes plaatselijke ronden te maken. Pas gestart,
deed zich te Zepperen een valpartij voor. met als enig slachtoffer R. Vanstraelen, die als grote kanshebber werd uitgeschakeld wegens ontwrichte
pols. Zowel in een kleine ronde als een grote ronde te Zepperen bleef de
groep altijd praktisch samen. Enkele ontsnappingspogingen van Vandermeulen, Tas kini, Agten, Hofman en anderen, leverden inderdaad niets op. Toen
de weg naar Sint-Truiden werd ingeslagen rukte Engelen zich onweerstaanCarlo Derison te Sint-Truiden
baar los. Hij kreeg onmiddellijk het gezelschap van de Waal Drax. Dit
tweetal kwam de eerste maal over de meet met 15sek. boni. In de groep
Bij de jongsten boden zich 59 renners aan voor 22 plaatselijke ronden.
kwam toen de reaktie los, om beurt poogden Schepmans, Vandeweyer en
Nalgal weg te geraken, doch de twee vluchters trapten er zodanig op los dat Enkele ontsnappingspogingen van Schoofs, Lelie, M. Weegmans, Vernelen
ze niet meer verontrust geraakten. Dra had inderdaad in de eindspurt geen en Palmers werden door de waakzame groep spoedig in de kiem gesmoord.
Het peloton bleef dan ook geruime tijd samen en daar was een valpartij nodig
kans tegen de snel spurtende Engelen.
om hierin een verandering te brengen. Op 10 ronden van het einde kwam het
1. ENGELEN L. de 113 Ifm in 2 u. 47'; 2. Dra B.; 3. Duchamps G. op vlak bij de meet tot een erge valpartij waarbij ondermeer betrokken waren :
18"; 4. Van Thielen L.; 5. Schepmans B.; 6. Wuytens R.; 7. Naegels W.; 8. Vandepoel, Colemont, Smet, Petit. Schoofs, M. Weegmans en anderen, die
Taskin L.; 9. Agten A.; 10. Lambert JP; 11. Vandermeulen Jos; 12. Gorten allen de strijd moesten staken.
Vandepoel uit Halen was er het ergst aan toe. Hij werd met een hoofdW.; 13. CelisP.; 14. Verboven G.; 15. DebruynJ.; 16. Corthaut A.; 17. Petry
wonde naar het ziekenhuis overgebracht.
M.; 18. Duchamps L.-; 19. Arnolds J.; 20. Vandormael E.
Door de ontstane herrie konden 10 renners op de vlucht slaan. Zij dreven
hun voorsprong stilaan op tot de groep verbrokkelde. Op een paar ronden
van het einde hadden ze l' op vijf achtervolgers. K. Derison toonde zich de
snelste in de eindspurt.
UITSLAG :
1. C. DERISON, de 42 km in l uur.; 2. Vernelen R.; 3. Hooyberghs A.; 4. De
Keyser W.; 5. Hulsmans N.; 6. NulensG.; 7. Geelen M.; 8. RigoF.;9. Cools
120 deelnemers. 1. J.L. Yansenne, de 96 km. in 2u.20"; 2. Van Heivoet; A.; 10. Vanrusselt D.; 11. Lelie R. op l"; 12. Schepmans L.; 13. Nijs J.: 14.
3. T. Daenen; 4. H. Smits (NI.); 5. J. Weber; 6. L. Maessen (NI.); 7. R. Schoofs R.; 15. Gerard C.; 16. Vanderluyten J.; 17. Vanreyten Y.; 18. Boes
Saeren; 8. B. Keulen (NL); 9. J. Meeren 10. P. Mercury.
J.; 19. Nijs J.P.; 20. Tackaert J.M.

nieuwelingen

Yansenne wint
Luik-Villers-le-Temple

L. Huysmans te Arendonk
Er waren 69 vertrekkers:
1. Leo Huysmans, de 108 km in 20.40: 2. Guido Muttemans; 3.
Roger De Beuckelaar; 4. Mare Verbeeck; 5. Willy Van Ouwelandt; 6.
Ludo Devoght, dan volgde een groep van 43 renners allen in dezelfde tijd.

A. Van Den Bunder
te Gent-Staden
(102 deelnemers)
1. Antoon Van Den Bunder (Ned.) 115 km in 2u50; 2. Marc Render op
25"; 3. LUC Leman; 4. Serge Van Daele op 48": 5. Noël Pottier; 6. Carlos
Cuylle; 7. Eric Van De Wiele; 8. Gilbert Eeckhout; 9. LUC Demedts; 10. J.P
Baert; 11. Frans Ligneel; 12. Mac Harrit (Ned.); 13. Marc De Seyne; 14.
Mare Meerhout; 15. Frans Lambert op l'28"

C. Curvers te Sint-Truiden
Voor de junioreswedstrijd te Sint-Truiden lieten zich 55 renners inschrijven. De koers werd gereden in de industriezone van Schuurhoven waar
30 ronden dienden afgelegd. In de 2de ronde kregen we een ontsnapping van
B. Kenis doch het bleek echter een strovuurtje. Ook een ontsnapping van het
viertal Corthouts Derison, Willems en Peumans in de I6de ronde werd
spoedig teniet gedaan en dit vooral onder impuls van Petry. De beslissende
fase kwam een paar ronden nadien toen 6 renners erin slaagden weg te
geraken. Het waren Daems, Curvers, Willen. Goyvaerts en andermaal Petry.
De leiders dreven hun voorsprong voortdurend op en op 5 ronden bedroeg
deze 46". De vluchters slaagden erin de kloof nog te vergroten.
Maurice die gans de wedstrijd in de aanval had gereden poogde nog weg
'te geraken doch zijn medevluchters lieten niet begaan. In een spannende
spurt won C. Curvers met een wiel op Daems. Schils regelde de groep in de
spurt.
1. Curvers C., 72 km in Iu47'; 2. Daems G.: 3. Petry M.; 4. Willems D.; 5.
NeyensJ.;6. Goovaerts L.; 7. Schils P. op l'; 8. MeyenP.:9. DebarniF.: 10.
Pepels E.; 11. Lauwers R.; 12. Thoelen E.; 13. Hauben J.; 14. Mewissen E.;
15. Claaskens F.; 16. Ceulemans G.; 17. Derison M.; 18. De Wijze G.; 19.
Bruyndonkx; 20. CorthoiUs.

Frippiate te Villers-le-Temple
76 deelnemers.
1) Frippiate Michel, de 45 km in I u l 7 ' ; 2) Vanheer Maurice; 3)
Gueclisia Nino; 4) Fabrie Gilbert; 5) Schepers Paul; 6) Jaspard J.P ; 7)
Dubois; 8) Dumont Christian; 9) Vandcneynden Louis: 10) Van Dessel
Alfons.

Ludo Theunis
te Okselaar (Zichem)
Een formaliteit was de eindspurt niet voor Verbeeck. Maar erg moeilijk tegen De Vlaeminck (verdoken* hirtft

K ï ï l-

telkens opnieuw probeerden een gaping te maken. Hierbij dan de winnaar
Ludo Theunis die meerdere malen probeerde weg te geraken maar er slechts
zou in lukken een kleine voorsprong te bewaren wanneer hij in de laatste
ronde opnieuw aan de haal ging.
Hij bleef een 50-tal meter voorop uit de greep van een 60-tal renners die
'spurtten voor de ereplaatsen. Vermelden we nog dat er zich in de laatste
ronden een valpartij voordeed waarbij een 5-tal renners betrokken waren en
waarin LUC Goossens en Alfons Colenbunders ter plaatse konden verzorgd
worden terwijl Ronald Boeckaert met de dienst 900 naar het Diestse stedelijk
ziekenhuis diende overgebracht.
1. Ludo Theunis, (Paal), 75 km in Iu50'; 2. Frans Nelis, op 50 m; 3. Eddy
Maris; 4. Johnny Vandenbroek; 5. Mare Daniels; 6. Herman Verheyen; 7.
Patrick Verwerft; 8. LUC Wuyts; 9. Franci Siegers: 10. Ludwig Wijnants; 11.
Leo Wouters; 12. Rudolf Pans; 13. Marc Van Overstraeten; 14. Luc Van den
Houwe; 15. Jules Vernelen; 16. Johny Bergen; 17. Francois Vervloessen; 18.
Daniel Renier; 19. Eddy Vaes; 20. Marc Rombouts; 21. Peter Wuyts.

72 renners verschenen zondag aan de start voor de junioreswedstrijd teOkselaar (Zichem). Gedurende de 15 ronden werd er aan hoog tempo gefietst
maar tot noemenswaardige uitvallen kwam het niet. Wel waren er renners die

Nieuwelingen te Villers-le-Temple
41 deelnemers.
1) Phimistré J.M., de 35 km in lu()2'; 2) Mulleneers Jos: 3) Weber
José: 4) Hermans LUC; 5) Demuyter Jean; 6) Fauville; 7) Roland Jean; 8)
DewolfsJos:9) Delhaye Danny: 10) Rolin Yves

Willy De Keyser te Zichem
32 deelnemers.
I. Willy De Keyser (Langdorp). 42 km in Iu03'; 2. Walter Peelers; 3. Rudy
Vernemen, op 200 m.; 4. Ronny Van Gilbergen; 5. Marcel Las; 6. Johnny
Hoes; 7. Ludo Wouters: 8. René Oeyen; 9. Johan Lambrechts: 10. Dirk
Dierkx.

Bernkens Benny te Genk-Boxbergheide
De 43 deelnemers hadden gelukkig maar met één sneeuwbui af te
rekenen. Dat was gedurende de tweede en derde, van de zeven af te leggen
ronden; het was er echter toch één die kon tellen; voor de rest was het
weder fatsoenlijk voor het tijdstip van het jaar. Het verloop van deze
openingswedstrijd werd pas spannend in de voorlaatste ronde toen Bernkens verrassend toesloeg en zich in een minimum van tijd honderd meter
voorsprong bezorgde. Een echt gemeende reaktie kwam er uit het peloton
niet, zodat de durver voor zijn inspanning werd beloond, fien verrassing
was die zege van Bernkens in- feite voor niemand, vermits hij hij vorig
seizoen achttien bloemtuilen naar huis bracht en nog deze maand de stap
maakt naar de juniores, gezien hij er zeventien wordt. De lokale renner
Lelie Roberti regelde op prachtige wijze de spurt voor de tweede plaats.
In de aanvang van de wedstrijd hadden ook Derison en Claes een
schuchtere poging ondernomen, maar ze kenden geen sukses. Er waren 43
vertrekkers.
De uitslag:
I. Bernkens Benny, de 42 km in lu06(Rijkhoven); 2. Lelie Roberto op
100 m: 3. Verhas Danny; 4. Claes Ronny; 5. Desiron Carlo; 6. Alen Benny;
7. Roemans Hubert; 8. Claesen Danny: 9. Hulsmi. .. Nicolaas; 10. Schobben Nicolaas; 11. gelijk: Nulens Guy, Geysen Luc. Lemmens J.P.. Cane
Lambert, Schoofs Leon. Vandommelen Eddy, Tackaert J.M., Fryns Ludo, Essers Rudi, Van Heeswijck Rog., Schoenmans Alfons, Reymen Eddy, Smeets Jos. Vandeput Rob., Rigo Frans, Jaenen Eddy. Mertens Jozef,
Geelen Michel, Alenis Roland. Bormans Noel, Mulleneers Jos. Houben
Ludo.

Van Baelen wint te Beverlo
Zesenvijftig benjamins verschenen aan de start om 25 ronden af te
leggen. Van meetaf werd er een snedig tempo op nagehouden en aan ontsnappen viel niet te denken. Om beurt waagden Sas. Veuskens en Alen een
'uitlopertje, doch verder dan 20 meter brachten ze het niet. Bij de 12de
doortocht lagen Bormans met Alen lichtjes voorop, doch de bonte bende
zorgde vrij vlug voor de hergroepering. Het steekspel hield aan en steeds
kregen we nieuwe gezichten in de vuurlinie. maar het waakzaam peloton liet
niet begaan. Na een uitval van Vandebroek volgde in de 20ste onde een
ernstige poging van Gielen, die het gezelschap kreeg van Hurkmans, Vandebril en Verstraeten en iedereen verwachtte de beslissing. Sas en Cox oordeelden er anders over en namen de groep op sleeptouw en bij de laatste
doortoch was alles te herdoen. Met 39 stormden ze dan naar de eindmeet.
Een verre demarrage van Van Baelen slaagde, want al naderden Alen en Sas
dicht, toch moesten ze het onderspit delven.
UITSLAG: 1. Van Baelen Mare (Neerpelt), de 50 km. in lu.10; 2. Alen
Benny; 3. Sas Marcel; 4. Geboers Ferdy; 5. Cox Mare; 6. Verstraeten Roger;
7. Vansteenbergen Willy; 8. Vandebrul Rudi; 9. gelijk 31 renners.

