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Verrassende
JOS

spurtzege

DEWIT

van

individueel

van kilometer
tot kilometer

in de Ronde van Limburg

82 Vertrekkers op de koude, maar
zonnyige St-Truiidenise Grote Markt.
OnmiddelMjIk na de start aratsnaj»te reeds de Duitser Kunde. Ploegmaait Thysen volgde heit voonbeeüd
en te Borgloon (km 10) reed het
itweetial 1'15" voorop.

"J O K K E"

Nog onruststokers te Pfaingen
waar Derboven en De jong in de
achtervolging gingen.

die eens veertig koersen won
Uit de opeengepakte massa
op het St.-Truidens marktplein
steeg geen spontaan gejuich op
toen de winnaar met het ganse peloton op zijn hielen de
finishlijn bereikte. Er was eerst
een korte pauze en toen bekeek de één de ander met de
vraag in de ogen : « Wie is het

nu? »

Het antwoord geven was niet
gemakkelijk, want de winnaar
stond niet op de inschrijvingslijst. Hij had te laat gemerkt
dat in deze koers tellende voor
het Belgisch kampioenschap
ook individuelen mochten starten en had derhalve zijn inschrijving niet meer kunnen
binnensturen. Zo kwam zijn
naam pas een uur voor het
vertrek op het inschrijvingsblad tussen deze van andere,
die ofwel geen merk hebben of
waarvan de firma geen belang
stelde in de Limburgse openingskoers omdat ze geen belang stelt in het nationaal merkenkampioenschap. Zo kwam
het dat de toeschouwers een
poosje moesten" raden naar de
naam van de winnaar, net als
wij trouwens, want Jos Dewit
is nu eenmaal geen bekende in
de prof rangen.
Hij, die gisteren een grote
groep met lengten klopte, is
trouwens nog niet zo lang beroepsrenner. Vorig jaar leverde
hij nog slag bij de onafhankelijken en op dat ogenblik verging het hem zo slecht dat hij

er zelfs niet aan dacht ooit
naar de hoogste kategorie over
te stappen. Men moest er hem
toen met aandrang op wijzen
dat hij moest volhouden, steeds
herhalend dat hij onmogelijk
alles wat hij als beginneling en
liefhebber had gekund kon verleerd hebben tijdens zijn soldatentijd. Als nieuweling en
als liefhebber was Jos Dewit
een « crack » geweest. Als liefhebber won hij in één seizoen
eens bij de veertig koersen.
Toen moest hij echter zijn legerdienst gaan kloppen en dat
betekende een streep door de
rekening, want voor Dewit was
er geen kans meer om nog veel
te koersen : hij moest inderdaad naar Duitsland en zou
daar een vol jaar blijven. Tijd
en mogelijkheid om te koersen
had hij daar niet en zo kwam
het dat hij van voren af aan
opnieuw moest beginnen toen
hij terug in het burgerleven
kwam te staan.
Het is een moeilijk geval geweest, maar Dewit hield vol en
uiteindelijk begon het weer te
vlotten. Hij kreeg als onafhankelijke een beetje steun van de
Franse extra-sportieve groep
Pelforth-Sauvage en dat was
een duwtje, dat hij best kon
gebruiken. Op het einde van
vorig seizoen won Dewit twee
koersen bij de beroepsrenners,
telkens in de spurt, want snelzijn als het spandoek in het
zicht komt, is zijn sterkste

Buiten Tongeren demarreerden
eveneens Van Coniiingsloo en Lammens Alfons. De vier achtervolgers kwamen samen te Hoesedt en
bij het verïaten van Bitoem kregen
we zes leiders.

wapen. Het is inderdaad omdat Dewit verstaat de kunst oni
hij de vlugste spurter van de zich te laten zien waar zijn
ganse bende was dat hij in zijn wapen het verst draagt : in het
beste jaar als liefhebber bij de zicht van het spandoek.
veertig overwinningen behaalDit wisten tot gisteren alleen
de ! Die late overwinningen vorig jaar zetten hem er toe aan di» hem van bij zijn debuut als
gevolgd,
dit seizoen met de uiterste zorg wielrenner hebben
voor te bereiden. Het resultaat "maar dit is niet de enige reden
heeft niet op zich laten wach- waarom er in de prognostieken
ten : hij won gisteren in een voor de Ronde van Limburg
zuivere spurt de Ronde van niet over Dewit werd gesproken. De voornaamste oorzaak
Limburg!
van dit verzuim was dat Dewit
— Hij rijdt weer zoals in nagelaten had zijn inschrijving
zijn beste tijd als liefhebber, binnen te sturen, zodat zijn
zei ons een supporter, die naam niet op de deelnemerslijst
blijkbaar nooit het vertrouwen voorkwam, waarmee iedereen
in zijn poulain moet verloren naar St.-Truiden getrokken is.
hebben. Mijn gedacht, als ge En daarom duurde het een
het wilt weten, is dat hij de tijdje eer de massa toejuichte.
snelste van alle beroepsrenners Men klapt inderdaad maar
is.
spontaan in de handen als een
We zullen in het verdere sei- gekend renner wint. En gekend
zoen zien in hoeverre deze be- in de streek van Leuven was
oordeling klopt, maar in af- tot hiertoe alleen maar Jokke
wachting weten we nu toch Wouters. Niet Jokke Dewit!
dat we Jos Dewit niet meer uit Deze overschreed pas gisteren
het oog moeten verliezen als er de drempel naar gloriewegen
na een koers op vlakke wegen in de wielrennerij.
een vrij imposante groep naar
H. BERVOETS
de aankomst snelt, want Jokke

Te Diepenbeek (km 38) hadden
Kunde, Thti'jssen, Derbovem, Dejonig, Van Coraiingslöo en Letnmens A'Mtons 2'30" voonsprong.
Te Genk (km 47) was dit bond
praktisch ongewijzigd gebleven:
2'20".
Tussen Genk em As (tan 54) gimg
het met een ruk de hoogte in en
reden de toopmanmen 3'30" vooruit.
Aan de brug te Lozen (km 83)
passeerden de eersten steeds met
3' voorsprong toen Verhaegen, Deconiinük, Pierre Dekkers en Juliien Stevens, vergeefse moeiilte deden om een peaktóe udt te lakken.
Tussen Neerpelt en Overpellt gebeurde er iets onverwacht. Eerst
loste Derboven en even verder
Dejong, Thysen en Lemmens. Affle
vier kloegen van de koude en
Thysen was kwaad dat hriij verbod
had gekregen van zijn tectaisch
leider nog verder op kop te gaan.
Te Lommei bleven dus nog alleen
Van Cortingsloo en Kunde aan dte
leiding met 2'30" op Thysen, Derboven, Dejong, Lemmens, Lauwers, Baens en Toon Dekkers en
2'40" op het peloton.

MET M E D E W E R K I N G APERITIEVEN

CINZANO

De groep hervormd, op uitzondering van de twee vluchters, gingen Maurflts Joossen en Hugo
Hellemans een tiijdje voor de bende rijden. Ze kregen een paar kilometers verder heit gezelschap
van Brands, Pienre Dekkers en
Stevens, zodat we Hechltel (km
108) passeerden met vijf achtervolgers na Kunde en Van Coniingsloo.

DE PRIJZEN WORDEN
VERDEELD AAN DE MEET
Slechts tijdens drie van de
vier slotronden bleven de renners een gesloten groep vormen tijdens een Ronde van
Limburg, waarin de deelnemers
heelwat hebben afgezien van
de koude. De tienduizend toeschouwers op de Sr.-Truidense
omloop waren bijgevolg benadeeld ten overstaan van de
overtalrijke mensen langs de
baan, die waar ze ook stonden
opgesteld steeds de gelegenheid
kregen op hun uurwerk te kijken, om uit te rekenen hoe ver
de vluchters wel voor waren
op de groep. Er zijn heelwat
renners geweest, die hebben
getracht van de koers iets levendigs te maken en enkelen
hebben ook wel gewild de beslissing te forceren vooraleer
de lokale omloop was bereikt.
En toch zouden wij de waarheid geweld aandoen indien we
hier moesten schrijven dat de
Ronde van gisteren bijzonder
boeiend is geweest en van die
aard, dat ze tot de verbeelding
kon spreken. Op een andere
plaats op deze bladzijde kan
men vinden hoe het allemaal
in zijn verloop is gegaan en
hoeveel voorsprong de vluchters op een bepaald ogenblik
konden bereiken. Toch hebben
we nooit in de moedige jongens kunnen geloven omdat zij
ofwel te weinig klasse tentoon
spreidden, ofwel onvoldoende
geloofden In hun onderneming.
Er was dus steeds iets te zien
langsheen de vlakke Limburgse wegen en de eerste ontsnapping van de dag, die ontstond vlak na de start met het
duo der Groene Leeuwen, Kunde-Thijsen, groeite uit tot een
aanval met zes. Daarin waren
Georges Van Coningsloo, Kun-

de en Thijsen ontegensprekelijk
de bedrijvigsten, maar het was
Georges Dekeukelaere,
technisch leider der groene truien,
die niet geloofde in de onderneming en aan Thijsen beval
zijn aktie stop te zetten.
De technische leider kon
evenwel niet beletten dat zich
vooraan een nieuw zevental
vormde, samengesteld uit Kunde, Van Coningsloo, Joosen
Maurits,
Hellemans
Hugo,
Brands, Pierre Dekkers en Lucien Stevens .Welnu, op het
ogenblik dat 140 van de 192
kilometer waren afgelegd, fietste dit zevental steeds met een
boni van 2'30" in de richting
van Sint-Truiden. En toch menen wij dat niemand uit de
volgerskaravaan geloofde in de
goede afloop van deze zware
onderneming, die enkele der
vluchters over het hoofd begon

te groeien. Wij rekenden niet
op resultaat voor de vluchters,
ook al reed de verbazende Van
Coningsloo (samen met Kunde
meer dan honderdtwintig kilometer vooraan) steeds even
fors aan de leiding.
Tussen Herk-de-Stad en St.Truiden, over een afstand van
zowat veertien kilometer hoefde de groep helemaal niet op
hol te slaan om het grootste
gedeelte van zijn achterstand
op te halen. Het bleek voldoende dat om de beurten
Scrayen,
Yvo
Molenaers,
Troonbeeckx, Piet Daemen, Lelangue. Van Meenen, Aerenhouts en Vandenbogaert om de
beurt sterk aan de leiding gingen rijden, opdat de eersten uit
het peloton in de omgeving
van Melveren de vluchters in
het zicht kregen I
Daarmede was de laatste

ontsnapping vsan de dag praktisch opgedoekt «n de entoesiaste Van Coningsloo kon zijn
medevluchters er niet toe overhalen zich neg eens over hun
koersstuur te buigen.
Zoals het reeds vaker gebeurde zouden de slotronden
dus de overwinnaar moeten
naar voor brengen en we kunnen u verzekeren da't er op de
Grote Markt, in afwachting dat
de spurt zou volgen, heelwat
werd
gepronojstikeerd.
De
meeste voorkeurstemmen gingen uiteraard naar de als zeer
snel bekend staande renners :
Verachtert, Lelangue, Aerenhouts, TroonÜeecftx en Lode
Proost. Meest aanhangers had
echter Hugo Scrayen, die tijdens elke doortocht in de allereerste posities koerste en aldus
niets aan het toeval wilde
overlaten.

De overwinning van de
individueel
Het was echter geen van
voornoemden, die eerst zi(i
wiel over de meet smeet. Ook
al konden de favorieten rekenen op hun maats bij het voorbereiden van de moeilijke
sprint te St.-Truiden, was het
de individueel Jos Dewit, die
tot onze verbazing, maar heel
zeker tot deze van elkeen, won.
Hij was in de beste positie de
Markt opgedraaid en stond deze plaats nooit meer af, ook al
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werd hij aangevallen door de
sterke spurters van Fr. Cools,
Jos Verachtert en Lode Troonbeeckx.
De verwachtingen dat iemand uit het «zuiden » zou
gaan winnen of de renner, die
nog kon rekenen op zijn zesdaagse-forme werden dus niet
ingelost. Jos Dewit, die zich
slechts in laatste instantie aan
de inschrijvingstafel had aangeboden bleef in ons land en
trotseerde elke weer om zich
klaar te maken voor de openingskoersen. De koude van
gisteren speelde heel zeker in
zijn voordeel.
Op de zeer regelmatig verworven spurtzege van de Bra-

bander zal wel niemand iets
hebben aan te merken. Men
kan alleen maar betreuren dat
andere renners die in de aanval
of in de verdediging hebben
gestreden helemaal niet werden
beloond voor hun arbeid. Jos
Dewit zagen we voor het eerst
aan de kop van de groep op
tweehonderd meter van de
meet. Het gebeurde reeds vroeger dat dergelijk soort renners
met de ereprijs aan de haal
ging. Het zal ook wel niet de
laatste maal zijn geweest. Jos
Dewit zal het echter in de toekomst niet meer zo gemakkelijk hebben. Hijzelf zal dit wel
willen toegeven ...
GERARD PRIJS

Te Helehteren (km 116)
tend : op kop o'e twee
van het eerste uur, op
vijf achtervolgers, op
groep.

kridide de
vluchters
1'30" de
2'45" de

In acht kilometer maakten de
achtervolgers hun achterstand
goed.
Op de brug te Lozen-Bocholt reden zes renners aan de leiding, die vroeger drie duo's
hadden gevormd. Georges Van Coningsloo heeft de leiding genomen, voor Willy
Derhoven, Alfons temmens en' de Nederlander Dejong. Rechts René Thijsen en de
. _ l™',fc Duitser Kunde, die een grotere bocht namen.
Op de andere foto wordt winnaar los Dewit gelukgewenst door mevrouw Lejeune,
schepen van Sint Truiden en dhr. Croonen, hoofd van de propagahdadiensten van
ons blad.
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Uw nederlaag werd de mijne,,
• W UB 'l'

m-zei TROONBEECKX
tot Jos VERACHTERT
Omstuwd door een losgelaten1 massa kreeg Jos Dewit
,yoor de ere-tribune alle hulde' Betuigingen die ieder winnaar
van de Ronde van Limburg
.krijgt. Hij stond er fier bij te
'kijken, maar onwennig, want
buiten een kermiskoers had hij
nog niets gewonnen. Het leek
er zelfs een beetje op dat hij
,.^zijn liefhebberstijd nog niet
ontgroeid is, want hij hield
]zijn fiets stevig met de hand
jyast om hem niet kwijt te spe|len in het gewoel. Toen zijn
!vader deze van hem overnam
stond hij een beetje hulpeloos
te kijken, geen blijf wetend
'met zijn handen. Pas toen hij
dereusachtige bloemtuil en de
beker van ons blad, die hem
'werd overhandigd door M.
Louis Croonen, directeur van
de public relations, in zijn be• zit had, ging het weer beter.
Toen moest hij de ereronde
rijden maar er was geen
plaats: het marktplein werd
1
overspoeld door de grote menigte toeschouwers, die Dewit
trouwens uit ons bereik drum-

Terwijl Jos Dewit gehuldigd
werd, stonden Jos Verachtert
en Lode Troonbeekx enkele
meters verder hun beklag te
maken.
— Ik kon niet verliezen,
zei Jos Verachtert. Ik nam de
laatste draai aan de buitenkant en maakte me gereed om
te demarreren toen mijn ketting op een ander kamwiel
schoot. Ik zat een moment geblokkeerd en moest Dewit
langs links laten passeren.
Toen ik me terug op gang getrokken had, was het te laat.

nieuwelingen
Er boden zich niet minder dan
100 renners aan. Gedurende de
ganse koers bleef de groep samen. In de grote ronde deed zich
een valpartij voor waarbij ondermeer Boomans, Delbroeck en Onkclings betrokken waren. Eerstgenoemde liep een sleutelbeenbreuk
op. In de derde kleine ronde ontsnapte Van Sweefelt, doch hij zou
het niet lang volhouden. In de
laatste ronde was het andermaal
Van Sweefelt die wegsprong. Heuvelmams trachtte hem nog
bij
te halen, zonder succes evenwel.
De sterke Vandebroeck zou er
op een paar honderd meter van
de meet eindelijk in slagen de
vluchter te vervoegen, doch op de
eindspurt van Van Sweefelt stond
geen maatDE UITSLAG
1) VAN SWEEFELT V. (Kurimgen) 60 km in l u 42 minuten
2) Vandebroeck L. op een lengte;
3) Verjans D. op 60 meter; 4) R.
Jochmans; 5) Heuvelmans L.; 6)
Dekkers R.; 7) Maltus M.; 8) H.
Boirman; 9) Foidmont A.; 10) W.
Korten.; 11) Minaerts R.; 12) Vanlancker R.; 13) Motmans L.; 14)
Pieters J.; 15) Huts B.; 16) Dekeizer R.; 17) Dut s F.; 18) Corvers A.; 19) Rivierra E.; 20) Uttens R.

Dat ik had moeten winnen,
bewijst mijn tweede plaats, die
ik ondanks mijn tegenslag nog
heb kunnen behalen.
— Uw nederlaag werd de
mijne, zei Lode Troonbeeckx.
Ik zat aan uw wiel en doordat
gij stilgevallen zijt in de bocht,
moest ik remmen.

H. B.

DARRIGADE won
Nizza - Genua
De wedstrijd Nizza-Genua, tellende voor de trofee André Costes werd gewonnen door André
Darrigade.
DE UITSLAG
1) A. DARRIGADE (Fr.) de 210

km. in 5

u. 05.

2) Graczyck (Fr.; 3) Zellioti (It)
4 Ramsbotton (Eng.; 5 Marcarini (It.;) 6) Genet (Fr.); 7) Camati (It); 8) Le Her (F.); 9) Hoban
(E.); 10) Neri (It.); 11) Novales
(F.); 12) Vera (F.); 13) Milesi (F.)

LIEFHEBBERS
Eddy MERCKX

won

Brussel - Opwijk
128 deelnemers
DE UITSLAG :
1) MERCKX WILLY de 103 km in
2 uur 39 minuten; 2) Van De Vijver
Paul op 2 lengten; 3) Van Springel
Herman op 10 meter; 4) Bodart Emiel
op- 15 meter; 5) Moerenhout Florent;
6) Heymans Willy; 7) Ghijsels Nicolas; 8) Van Vlasselaer Willy; 9)
De Sitter Eddy; 10) Samijn José; 11)
Van Den Bossche Roger; 12) Van
Driessche Roger; 13) Daelemans Tony; 17) Van Buynder Hugo; 18) Eddy
Dhollander; 19) Dechambre Hugo; 20)
Van Damme Guido; 21) Nieulandt V.

tchin khin... Ja! MAAR MET APERITIEF

CINZANO
De verrassende overwinnaar
Het was vrij afgetekend dat de overwinnaar Jos Dewit
door de meet ging te Sint Truiden. Achter de winnaar
wordt er heftig gestreden voor de ereplaatsen door
Jos Verachtert, Lode Troonbeeckx, Frans Aerenhouts
en Theo Mertens.

De zeven leiders passeerden Zonhoven (km 130) met 2'15" op de
kompakte groep en met 2'30" te
Kermt (km 140).
Pas toen begon het peloton ernstig j-acht te maken en bij het
ingaan van de vier slotronden
stond het vast dait daarin de besilïssiing zou vallen: de vluchters
passeerden met nog slechts dertig
sekonrian voorsprong en halfweg
de eerste ronde van acht kilometer was allies te herdoen.
G.P.

de u i t s l a g
1) Jos. Dewit, de 194 km.
in 4 u. 48' 12"
2) J. Verachtert — 3) L. Troonbeeckx — 4) Theo Mertens —
5) F. Aerenhouts — 6) J.B. Claes
— 7) E. Vandenboer — 8) R.
Deconinck — 9) Ed. Sels — 10)
A. Flecy — 11) R. Lelangue —
12) R. De Breucker — 13) A.
Hellejnans — 14) W. Buizen —
15) R. Luyten — 16) C. Jongen
— 17) Th. Nys — 18) Jan Van
Compel — 19) A. Van Woensel
— 20) R. Van Meenen — 21) A.
Verhaegen — 22) M. Wright —
23) Heuvelmans — 24) R. Everaert — 25) Jos. Geurts — 26)
F. Verbeke — 27) Jos. Dewolf
— 28) A. Vandervloet — 29) Y.
Molenaers — 30) Van Schil —
31) Ch. Delaet — 32) H. Scrayen — 33) F. Croes — 34) W.
Van Driessche — 35) M. Vandenbossche — 36) A. Hermans
— 37) Jos. Lemmens — 38) A.
Smits — 39) G. Van Vaerenberg
— 40) A. Covens — 41) René
Thysen — 42) J. Schroeders
(Ned.) — 43) G. Demaer — 44)
Th. Van de Ven — 45) G. Van
Coningsloo — 46) J. Hoevenaars
— 47) Thull (Lux.) — 48) W.
Vanden Berghen — 49) Vanden
Bogaert — 50) Krafczyk — 51)
Thumas — 52) Proost — 53) W.
Leenaerts — 54) E. Daems —
55) Van Houtven — 56) Bogaerts
— 57) Vanderveken — 58) L.
Verachtert — 59) H. Hellemans
— 60) J. Lauwers — 61) Jos.
Sohils — 62) Dekkers — 63) Senecca — 64) Van Kreuningen
(Ned.) — 65) F. Brandts.

iefhebbers
Reeds een paar kilometer na het
vertrek deed zich de beslissende
ontsnapping voor. Te Melveren
sprongen inderdaad tien renners
weg. namelijk Robijns, Thijs, Primont, Wagemans, Lacroix, Vanussde; Giuliani, Tahay, Kindermans en Cornelissen. Er kwam
weinig reaktie in de groep bij
deze al te vroegtijdig beschouwde
ontsnapping. De leiders konden
het evenwel goed met elkaar vinden, en op het einde van de grote
ronde hadden zij reeds l m i n u u t
30" boni verworven. Toen nam
het peloton te Zepperen een verkeerde weg zodat de leiders hun
voorsprong nog zagen vergroten
en bij het binnenkomen van SintTruiden ongeveer zes minuiten
hadden
In de eindspurt, die zeer heftig
betwist werd, kwam Frans Thijs
uit Berlaar als schitterend winnaar over de meet.
1) THUS FRANS (Berlaar), de
120 km in 3 uur 15 mkiuten; 2)
Kahou F., op een lengte; 3) Spirmont F.; 4) Robbijns G.; 5) Lacroix A.; 6) Vanmussie A.; 7) H.
Cormeliesen; 8) Guilliaroie A.; 9)
Wagemans G.; 10) Houtorechts A
op 2 minuten 30"; 11) Heek A.;
12) Chrjistiaans G.; 13) Lemmens
L.; 14) Vamdenberg R op 2 min
50 sekonden; 15) Van Loo W.; 16)
Nassen P.; 17) Haven W.; 18) Van
Herf H.; 19) Stassaer F; 20) L.
Tuts.
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