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Het Belang v. Limburg — 11

De elf renners, die de ?.<iteurs waren van de tweede grote ontsnapping van de dag. De verrassende Flori Ongenac heeft de
leiding vóór Holst, Bodart, Van Looy, Dolmans, Van Coningsloo, Poppe en Van Katwijk.

Gccrges Van Coningsloo. de hardste werker in de beslissende- aanval met dr c, heeft de tong ui', de mond wanneer hij de leiding
heeft. Van Katwijk en Hooyberghs moeten op de tanden bijten om in het wiel te blijven van de Waal.

JAN VAN KATWIJK grootste uitblinker
ook winnaar van Ronde van Limburg
Nederlander vertegenwoordigd in elke ontsnapping!
Het is gisteren de felst betwiste Ronde van Limburg geworden van de laatste jaren.
Wanneer u ons naar de reden
vraagt van deze nooit afgevende strijdlust van de renners,
dan kunnen wij maar alleen
als veronderstelling naar voren
brengen dat de immer groeiende kommcrciële belangen de
renners tot nog meer aanvalsdurf
aanmoedigen.
Daarbij
kwam dan nog dat de inrichters tot een pracht van een
parcours zijn gekomen, dat
door elke inrichter van een
klassieker kan worden benijd.
Wanneer de Sint-Truidense
Sportvrienden van ons één
raad willen aanvaarden : probeer in de toekomst dit schema te bewaren.
De Ronde van Limburg kan
men tot drie grote fasen terugbrengen. Er was een inleiding op Brabants grondgebied,
waar de «organisators enkele
stroken weg vonden, die de
inrichter van Parijs-Roubaix
kan benijden. Het was op deze plaats dat de winnaar van
Gent-Gent : Frans Verbeeck
een vroege beslissing probeerde te forceren. In het gezelschap van Eyers, Ongenae,
Hooyberghs, Haeseldonckx, Harings, Blockx, Bruyèrc, Van
Katwijk, Claes, Frijters en
Georges Vandenberghe, verwierf Verbeeck bijna een mi-niiiit voorsprong alvorens de
troepen van Van Looy zich
gemeend met de achtervolging

gingen gelasten. Het eerste
koersuur was nauwelijks verstreken toen Rik Van Looy
zelf de bezieler was van een
tweede aanval, die nog groepeerde : zijn ploegmaats Dolman en Van Katwijk, Poppe,
Hooyberghs, Kerremans, Holst,
Van Coningsloo, Ongenac, Bodart en Deelen. Omstreeks de
tachtigste kilometer had dit
elftal een boni verworven van
bij de twee minuten en toen
oordeelde de ex-winnaar Leo
Duyndam het ogenblik gekomen om het zinkende schip te
verlaten. Hij ontsnapte eveneens uit de groep in het gezelschap van Eyers, Vianen,
Flabat, Cools, Vandervleuten.
Veertig kilometer moest dit
zestal jachtmaken om in de
omgeving van Tongeren aan te
sluiten bij de eersten. De wedstrijd was toen 117 km ver en
de groep volgde op meer dan
twee minuten. Iedereen veronderstelde dat de wedstrijd
daarmede zijn beslissing had
gekend. Wat gebeurde er evenwel ? Te Hoeselt (km 129) fietste het ganse peloton weer samen. In twaalf kilometer dus
had men een voorsprong van
twee minuten laten verloren
gaan. Het was toe te schrijven
aan de rivaliteit tussen de
twee voornaamste Nederlandse
groepen, maar ook omdat een
paar sportbestuurders hun renners uit de groep opzweepten
om zich niet gewonnen te geven.
Op het psychologische ogen-

blik van de koers, vlak na de
hergroepering, demarreerde G.
Van Coningsloo opnieuw. Hij
kreeg het gezelschap van Jan
Van Katwijk en van de jeugdige Hooyberghs, die daarmede deeluitmaakten van de derde ontsnapping van de dag. In
het peloton scheen zich- niemand zorgen te maken omtrent
dit drietal, dat mede door een
uitstekende verstandhouding in
een minimum van tijd uitliep
tot drie minuten. Omdat in de

konditie van Altig de bovenhand.
De beslissende ontsnapping
kre|g reeds gestalte bij de start.
Rol» en Altig sprongen weg en
kregen Gualazzini, Van De
Kerckhove. Santambrogio, Casalini, Neri en Colombo met zich
mee. Deze groep fietste moedig
door en haalde een voorsprong
van vijftien minuten op vijf
kilometer van de finish. Intussen waren de Zweed Pettersson
en de Italianen Lana en Chemello erin geslaagd de kopgroep
te vervoegen na 120 km.
Op 500 meter van de eindmeet counterde Altig een aan-

Heden start
8 ste ronde van de Levant
De start voor de 8ste Ronde var» de Levant, tweede
Spaanse wegwedstrijd van het seizoen, wordt maandag gegeven te Orihuela, gelegen op 60 km ten zuiden van Alicante.
8 ploegen met in totaal 64 renners nemen aan de 1.084 km
lange wedstrijd deel. 8 ritten brengen de renners van Orihuela
naar Vailencin.
Merckx, die vorig jaar deze wedstrijd won, na een spannend duel met de Spanjaard Lopez Rodriguez, blijft dit jaar
de grootste afwezige. De Nederlander Ottenbros, die op 24 februari tijdens een oefenrit in een 20 meter diepe ravijn terechtkwam, moest eveneens van zijn deelname afzien.
De grote kanshebbers voor deze 8ste aflevering zijn de
Italiaan Zilioli, die de kleuren van Faema zal verdedigen,
Lopez Rodriguez, de Fransman Chappe en ongetwijfeld ook de
recente overwinnaar van de Ronde van Andalousië, de Spanjaard Gomez Lucas.
De koers-wegwijzer :
2 maart Orihuela - Orihuela — 110 km
3 maart Orihuela - Elche : 34 km (tijdrit)
Elche - Elche : 117 km.
4 maart Elche - Benidorm 144 km
5 maart Benidorm - Buno 187 km
6 maart Valencia - Benicarlo 157 km
7 maart Benicarlo - La Eliana 175 km
8 maart Valencia - Valencia 160 km.

heelwat voorsprong moesten
prijsgeven, maar nooit meer
werden achterhaald. Raf Hooyberghs, de meest vermoeide
van de drie leiders, die in de
laatste ronde niet meer bekwaam was aan de leiding te
komen, werd in de spurt
slechts derde en Jan Van Katwijk belette Georges Van Coningsloo voor de tweede maal
winnaar te worden van de
Ronde.
Gerard PRIJS

De fotoreportages van
Gent-Gent sn de Ronde

van Limburg werden
verzorgd door Jos Gijsels.

101 deelnemers
11 JAN VAN KATWIJCK (N.), de 215 km. in 5 u 08 ; 21 Georges
Van Coningsloo op V: 1. ; 3) Raf. Hooyberghs ; 4) Leo Duyndam
(N.) op 1'20 ; 5) M. Ev?rs ! 6) P. Nassen ; 7) L. Willekens ; 8)
G. Claes ; 9) V. Van Schil op 2' ; 10) Jan Boonen ; 11) Fr. Verbeeck ; 12) R. Jochmans ; 13) R. Blockx ; 14) Fr. Kerremans ;
15) R. Van Looy ; 16) W. Van den Eynde ; 17) J. Stevens ; 18) M.
Jacquemin ; 19) H. Steevens (N.) ; 20) G. Pintens ; 21) R. febie ;
22) Holst Daan (N.) ; 23) G. Van den Berghe ; 24) A. Dierickx ;
25) F. Ippersiel ; 26) A. Debul ; 27) R. Buckaki ; 28) W. Dubois
(N.) ; 29) E. Bodart ; 30) Fr. Brands.

Jan Van Katwijk had vooral
vrees voor het onbekende
Sportbestuurder Ton Visser
was tijdens de laatste slotronde van de Ronde van Limburg,
die vijftien kilometer telde, nog
niet helemaal gerust omtrent
de goede afloop voor zijn kleuren. Eerst informeerde hij bij
ons naar de voorsprong van
de drie kopmannen en vervolgens wilde hij weten of Van
Kahyijk niet teveel last zou
hebben met Georges Van Coningsloo en 'ook met de jonge
Hooyberghs, die voor hem een
onbekende bleek te zijn.

Rudi Altig
won Sassari-Cagliari
De Duitser Rudi -Altig heeft
zaterdag eindelijk opnieuw een
overwinning behaald. Hij zegevierde in de 21" editie van de
Sardeense topper «Sassari-Cagliari» met vier sekonden voorsprong op de jonge Italiaanse
renners Atilio Rota en Giacinto
Santambrogio.
Altig, die zijn inzichten voor
het pas gestarte v/ielerjaar verborgen houdt, heeft hier in Sardinië bewezen dat toch met
hem moet gerekend worden in
de aanstaande lenteklassiekers.
In deze wedstrijd, die bij
sneeuw en regenvlagen werd
gereden, haalde de uitstekende

groep reeds heelwat vermoeide
renners scholen en drie sterke ploegen een vertegenwoordiger vooraan telden, bereikten de kopmannen de vijftien
kilomcterlange omloop te SintTruiden met bijna vijf minuten winst. Op dat ogenblik
stond het vast dat er nog maar
alleen kon worden gestreden
voor de vierde plaats» Die
strijd ontbrandde in de slotronden in alle hevigheid, met
het gevolg dat de kopmannen

De aankomsten

val van Rota en de Duitser
rukte als overwinnaar over ds
meet.
DE

UITSLAG

1. Rudi Altig (W. Duitsl.)
5.22.41 (gem. 40,898 km./u.) ; 2.
Attilio Rota op 4" 3. Giacinto
Santambrogio op 6 : 4. Ercole
Gualazzini op 22' 5. Bernard
Van De Kerckhove ; 6. Emilio
Casalini ; 7. Guido Neri op 41";
8. Ugo Colombo ; 9. Goesta Pettersson ; 10. Bruno Lana ; 18.
Raymond Steegmans op 15' 14";
19. Alfons Scheys ; 22. Felici
Gimondi ; 23. Michele Dancelli ;
26. Marino Basso ; 27. Tony
Houbrechts ; 32. /Gianni Motta ;
35. Olie Ritter ; 36. Albert Van
Vlierberghe, alle z. t.
Onze
landgenoten Patrick
Sercu en Guido Reybroeck
staakten de strijd na 50 km.
Amper 37" renners bereikten de
aankomst.

Andere

koersuitslagen

zie blz. 21.

Minder verrast was hij over
de aanvalsdrift van de jeugdige Van Katwijk.
— Ik had hem gisteren gezegd dat hij nog niet zeker
kon zijn van zijn aanduiding
voor Parijs - Nice, aldus Ton.
Ik kon het dus verwachten dat
hij zich speciaal zou willen
opdringen*
De winnaar van zijn k u n t
gaf grif toe dat hij in de
finale van de wedstrijd erg
bevreesd was.
— Dit was voor mij een
eerste kontakt met Van Coningsloo en met Hooyberghs.
Van Van Coningsloo wist ik
wel dat hij snel kon spurten,
maar het was vooral de houding van Hooyberghs, die mij
vrees inboezemde. Hooyberghs
weigerde mee aan d.e leiding
te komen in de laatste ronde
en dat zijn gewoonlijk de gevaarlijkste tegenstanders in de
spurt. Ik maakte mij nog meer
ongerust toen ik in de iaatste
kilometer ondervond dat hij
mede positie zocht voor de
eindsprint
Van Katwijk geloofde wel
in de goede afloop van de
onderneming, toen hem werd

gemeld dat hij een voorsprong
van vier minuten had verworven.
Voor Jan Van Katwijk, die
in september 1969 prof werd,
betekende de Ronde van Limburg de vijfde zege als beroepsrenner.
Verleden jaar
werd hij drie keer primus, dit
seizoen klopte: hij Eric Leman
reeds in de Ronde van Andalousië.
In de ploeg van Ton Visser
zal Van Katwijk wel de spurter nummer één worden. Als
dusdanig zal hij worden meegenomen naar de Vuelta, waar
hij puntenwinnaar wil worden.
VAN CO :
NORMAAL VERSLAGEN
Georges Van Coningsloo was
niet zo teneergeslagen als men
dat van een . tweede in de
uitslag verwacht.
— Ik wist dat ik in de eindsprint geen kans zou hebben
tegen de Nederlander, aldus de
Waal. Daarom ook heb ik in
de laatste kilometers nog geprobeerd alleen weg te komen. Misschien heeft dit mijn
verlies in de hand gewerkt,
maar ik waagde alles op alles.
G. PRIJS

Georges Van Coningsloo bezweek met een lengte verschil tegen de jeugdige Nederlander Jan Van
Katwijk. Derde op de foto is Raf Hooyberghs.

ROGER DE VLAEMINCK wint
Omloop der beide Vlaanderen te Kuurnd
91 renners verschenen zondag
aan de start voor de Omloop
der Vlaanderen (vroeger Kuurne-Brussel-Kuurne).
Van bij de start kozen vier
renners het hazepad : De Villc,
Depauw, Clauwaert en de Brit
Hill. Het peloton liet de vluchters begaan en het groepje bereikte al vlug een voorsprong
van 3 minuten bij het binnenkomen van Tielt (30 km.)

De aankomsten
1) ROGER DE VLAEMINCK, de 190 km. in 5 u 30 ; 2) Eric Leman op l" ; 3) Daniel Van Rijckeghem ; 4) Willy Vekemans ; 5)
Willy Vanneste ; 6) Marian Polanski ; 7) Jacques Guiot (Fr.) ; 8)
Mare De Block ; 9) R. Rosiers op 4' ; 10) P. Mahieu ; 11) J.P. Monseré op 4'58" ; 12) H. Hellemans ; 13) C. Callens ; H. Van Springel ; 15) Et. Buysse ; 16) Y. Verbist ; 17) Et. Sonck ; 18) A. Gosselin ; 19) Fr. De Cloedt ; 20) N. Van Clooster ; 21) Raf. Van
Bruaene ; 22) M. Lievens ; 23) Fr. Melckenbeek ; 24) W. Maes ;
25) L. Van de Neste ; 26) E. Peelman ; 27) G. Van Roosbroeck ;
28) W. Corneillie ; 29) M. Dury ; 30) Br. Hoban (E.) ; 31) Harry
Jansen (N.) ; 32) A. Heyndrickx ; 33) R. Coreman ; 34) G. David ;
35) W. Boucquet ; 36) Em. Lambrechts ; 37) J. Clauwaert ; 38)
J. De Schoenmaeckers ; 39) C. Sohier ; 40) Fr. Ebo; 41) R.
Volckaert; 42) W. Demol ; 43) E. Demunster.

Ondertussen was de kopgroep
op een uiterst slecht stuk weg
'aangekomen, waar enkel de
Brit er nog in slaagde een lichte
voorsprong te behouden. Ook
Hill werd echter bijgebeend. Te
Ruddervoorde (45 km.) noteerde men een gesloten peloton.
Het ging nu wat kalmer aan
toe en de renners zouden ook
in Kuurne (91 km.) in groep
voorbijtrekken. Op dat ogenblik werd een nieuwe aanval
ingeluid. Ditmaal onder impuls
van Raes en De Schoenmaker.
Het duo werd eohter vlug ingelopen door Levens, Demunster,
De Block en Polanski.
Het peloton bleef echter niet
bij de pakken zitten en bij de
beklimming van de Kluisberg
slaagden een twaalftal renners
erin bij de zes vluchters aan
te pikken. Tijdens de beklimming van de Kwaremoi|t wisten opnieuw acht renners uit de
leidersgroep los te rukken. Dit
zou dan meteen de beslissende
uitval betekenen, want het waren ook diezelfde acht die als
eersten de aankomstlijn bereikten, zij het dan met een voorsprong van nog slechts vijftien
meter op het duo Mahieu-Ro-

siers, die, ondanks een hardnekkige achtervolging,
toch
niet meer in aanmerking kwamen voor de eindsprint.
Tijdens de laatste ronde zou

Roger Devlaeminck, goed gedekt door zijn ploegmaat Leman, een voorsprong van zowat
tien meter nemen, tien meter
die echter ruimschoots voldoen-

de schenen ie zijn voor de eerste plaats.
Het gros van het peloton eindigde met oen achterstand van
om en bij de 5 minuten.

ARMANI na twee jaar weer eens winnaar
Klopte in Genua-Nice
Gimondi en Mortensen
Bij de honderd renners startten zondag in de wielerwedstrijd Genua-Nice, eerste schiftingsproef, voor het Franse
wegkampioenschap. Van de vedetten waren het enkel de
Duitser Altig, zaterdag winnaar op Sardinië, en de Italiaan Zandegu, die afwezig
bleken te zijn.
Even na de start ging de
Spanjaard Ocana er alleen
vandoor. Gedurende zowat 50
kilometer zou de moedige zuiderling ook alleen aan de leiding blijven fietsen. Bij het
buitenrijden van Oanon echter werd hij ingelopen door

een groepje van 14 achtervolgers. Uit de kopgroep zouden
twee renners wegens bandbreuk wegvallen : de Zwitser
Rubb en de Italiaan Paolini.
Bij de beklimming van de
Col de la Madonna was het
Mortensen, die wegsprong en
op de top van de Col telde hij
een voorsprong van 50". In de
afdaling deed Mortensen echter
een val en werd bijgebeend
door Gimondi en Armani, die
op hun beurt het peloton waren ontvlucht.
In de laatste kilometers
kreeg geen enkele van de drie
koplopers nog een kans er al-

leen vandoor te gaan, zodat
het trio in de spurt over de
eerste plaats zou beslissen.
Uiteindelijk zou Armani zich
het sterkst tonen. Het wordt
meteen zijn eerste overwinning
sinds twee jaar.
Achteraan zouden Poulidor
en Letort, die de tegenaanval
hadden ingezet, er niet meer
in slagen de kopgroep bij te
benen. Zij dienden zich tevreden te stellen met een respektievelijk^€e en 5e plaats.
DE AANKOMSTEN
1) Armani at.), de 207 km in
5 u. 12'42" ; 2) Gimondi (It.) ;
3) Mortensen (Den.), beiden in
dezelfde tijd ; 4) Michelotto
(It.) op 4" ; 5) Letort (Fr.) op
•2"25" ; 6) Poulidor (Fr.) z.t. ;
7) Adorni (It.) op 2'50" ; 8) Aimar (Fr.) ; 9) Campaner (Fr.) ;
10) Bellone (Fr.) z.t.

