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Rudy Matthys de krachtigste
van elf vroege aanvallers

(115 deelnemers)
l

Rudy MATTHIJS,
de 200 km in 5 u.2
2. Henk Lubberding(NL)
3. William Tackaert
4. Martin Havik (NL) op 10"
5. Ronan Demeyer 45"
6. Ludo Peelers l'; 7. Marc
Van Geel: 8. Miei Gijsemans:
9. Ronny Van Holen: 10.
Frans Van Vlierherghe; 11.
Alain Bizet (Fr.); 12. Ad Wijn a n d s ( N L ) ; 13. Dirk Dewolf;
14. Leo Wellens: 15. René
Van den Broek (NL); 16. Renè Martens; 17. Henk Mutsaers (N); 18. Jos Schipper
( N L ) ; 19. Johnny Denul4'10:
20. Walter Schoonjans: 21.
Mare Maertens; 22. Noël Segers: 23. Fons Van Katwijk
(NL); 24. Hermana Crabbe;
25. Jos Gijsemans; 26. Benny
Van Brabant: 27. Rudy Bormans: 28. Ad Van Peer (NL):
29 Ronny Van Marcke; 30.
Rudy Decnodder: 31. Gerrie
Van Gerwen (NL); 32. Patrick Deneut: 33. Peter Heeren (NL); 34. Alain Desaever.

Moser wint
Milaan-Turijn
De Italiaan Francesco Moser
heeft /aterdag m de sprint de I t a liaanse semi-klassieker Milaan-Turijn gewonnen. R u d \ Pevenage
werd zesde.
De uitslag:
1. Francesco Moser ( I ) . 226 km
in 5.31.2? u. (40.557 k m / u . ) ; 2. Sdvestri M i l a m ( I ) : 3. Peter Kehl
(D); 4. Pierino Gavazzi ( I ) : 5.
Giovanni Mantovani ( I ) : 6. Rudy
Pevenage ( B ) ; 7. Serge Demièrre
(C'H); 8. Marcel Rossenherger
( R F A ) ; 9. Erminio Olmati ( I ) : 10.
Frits Pirard ( N L ) : 11. Francesco
Bianchi
( I ) : 12.
Patnzio
Gamhirasio ( I ) : 13. Luciano Rahottmi ( I ) : 14. Guido Van C'alster
(B); 15. Guido Bonlempi ( I )

Juan Fernandez
wint in
Costa de Azahar
De Spanjaard Juan Fernandez
heeft /aterdag de derde etappe gewonnen in de «Costa de Azahar».
een serie criteriumwedstrijden in
Spanje. Hij legde de 130 kilometer
in en rond Vall d'Uxo af tegen een
gemiddelde uursneldheid van 37
kilometer.
In het algemeen klassement (dat
\olgens de punten wordt opgesteld) heeft onze landgenoot Noél
De Jonckheere de leiding (51 punten) voor de Spanjaarden Jesus
Recio (49). Antonio Coll (42).
F.ulalio Garcia (36). Fedenco
F.chave (33) en Juan Fernandez.
(32).

NIEUWELINGEN
Patrick Allard te
Bekkevoort
De eerste zegebloemen b i j de nieuwelingen op Oostbrabantse bodem
gingen naar Patrick Allard uit Drieslinter Dat gebeurde in de openingswedstrijd voor nieuwelingen te Bekkevoort hen w e d s t r i j d die beheerst werd
aan de leiding door twee Kempenaars:
LUC Sterckx en C'hris Voet. die vrijwel
gans de wedstrijd het roer in handen
hielden. Ze geraakten voorop in de
eerste ronde, w a a r i n de groep van 29
deelnemers uit m e k a a r spatte na een
v a l p a r t i j Hun m a x i m u m voorsprong
bedroeg 45 seconden. W a n n e e r de
achtervolgende groep uit m e k a a r v i e l
en / K h een sterk achtervolgend \ijftal
vormde ging de s oorsprong v a n de leiders slinken, over halfkoers: t.t.z. na
vier \,m de zeven af te leggen ronden.
Van vijf achtervolgers hieven er tenslotte nog slechts drie over op twee
ronden van het einde: Patnc Allard.
Eric Lambert en Lnc Govvaerts Ferst
moest er laatstgenoemde af in de achtervolgende groep en in de slotkilometers zette nog enkel Patrick Allard
door. Patrick k w a m in de laatste 500
meter hij de twee leiders en had nog
voldoende reserve overgehouden om
vlot de eindspurt te winnen.
De uitslag: I . Patrick Allard (DriesImter). de 52 km in 1.28'; 2. LUC
Sterckx: 3 C'hris Voet; 4. F.ric Lamhert op 25"; 5. F.ric Goyvacrts op 40":
6. Johan Verrijdt op 1'20": 7. Ene
Teek op 2'30"; S. Gunther Leirs: 9.
Bart Dewolf: 10. Johan Noè: 1 1 Ene
Decoster: 12. Johan Vandenhoeck. 13.
Ronny
Van
Pee: 14. Ronny
Fyckmans: 15. Daniel Berghmans; 16.
Jo Sompels: 17. Mare Snevers; 18. Rudv Lahou: 19. Geert Vinckx; 20. Danny Theys.

Sandro Bottelberghe
te Sint-Truiden
Waar hij vorig jaar met lukte, heeft
Sandro Boltelberghe dit jaar wel geklaard. Het Waaltje won de openingswedstrijd te St.-Truiden op de/elfde
plaats waar hij één jaar eerder bij het

Vervolg wielrennen
zie blz. 24

Walter Vandenberk kon Johan
Bonneu gemakkelijk >an lich
afschudden in de eerste rit
Schaal Theelen.

Ronde van Lintburg

«Ik mocht van
Lomme voluit
m'n kans gaan»

ST.-TRUIDEN. Peervader Lomme Driessens heeft binnenpretjes.
«Wie had je als favoriet naar voor geschoven in
je krant?», vraagt hij plagend als we ons in de richting van de winnaar spoeden. «Je had toch moeten
weten dat hier iemand van mijn ploeg met de zege
zou pronken. Dat is toch al jaren zo! Eerst Ludwig
Wijnants, dan Werner De Vos en nu Rudy Matthys.
Drie keer na mekaar in de roos. Tot volgende gelegenheid...» En Lomme slentert tevreden naar zijn
wagen terug.
Ogenschijnlijk dus geen verraste Driessens, al
hebben tal van toeschouwers op de Grote Markt van
de Trudostad even niet de ogen geknipperd toen Rudy Matthys zich de snelste toonde aan het eindpunt
van de Ronde van Limburg.
Toch is Rudy Matthys geen
onbekende in het wielerheir.
Gisteren behaalde hij zijn tiende zege sedert hij twee jaar geleden de slap zette naar de profs.
Vorig jaar won hij o.m. de
Grote Prijs van Fourmies en de
Grote Prijs Poeske Scherens.
«Vandaag heb ik wat gelukg
ehad». monkelde hij toen hij
van zijn inspanning uitblies. «Ik
was immers de allerlaatste die
bij de vluchters aansloot. Had
ik een fractie van een seconde
langer geaarzeld dan had ik het
k u n n e n vergeten».

weer voorin ie geraken. Toen hij
hoorde dat de boni van de koplopers stelselmatig verhoogde,
zal hij wel moeite gehad hebben
om enkele krachttermen te onderdrukken.

De samenwerking bij de leiders was uitstekend. Iedereen
deed zijn duit in het zakje en
omdat men in de groep aanvankelijk niet reageerde, werd de
voorsprong bij iedere pedaaltrap uitgebouwd. Na zestig kilometer was de kloof al uitgediepl
lol 4'40" en half koers bedroeg
de voorsprong meer dan 7 miHelemaal m strijd met het nulen. Inlussen was Frans Van
geijkte patroon van de Ronde Vlierberghe plat gevallen in de
van Limburg viel de beslissing kopgroep maar aangezien zijn
deze keer al in de inleidende ploegmaats Demeyer en Matwedstrijdfase. Amper dertig ki- t h v s voorin onmiddellijk het
lometer waren afgelegd toen tempo drukten, kon hij in een
zich onder druk van Frans Van ommezien weer bij de leiders
Vlierberghe een kopgroep vorm- aansluiten.
de die naderhand nooit meer
De Hallembaye (na 100 km) De elf vluchters die de Ronde van Limburg kleur gaven tijdens de beklimming van de Hallembaye. Lubberzou bedreigd worden. De twaalf bracht niet de minste afschei- ding leidt voor Ronan De Meyer (boven). Rudy Matthys geeft uiting aan zijn vreugde na zijn spurt/ege op
moedigen waren: Ronan De ding en pas nadat het geogra- Lubberding en Tackaert (onder).
Meyer. Van Vlierberghe. Mat- fisch keerpunt in de koers was
thys. Van Geel. Van Holen. bereikt, begon de voorsprong
Miei Gijsemans, William Tac- van de leiders lichtjes terug te
kaert. Ludo Peelers. Lubber- vallen. Toch werden ze nooit
ding, Martin Havik. Bizet en... verontrust en toen ze zich voor
Guy Nulens. Laatstgenoemde de drie plaatselijke ronden te
die zaterdag al puik op dreef St.-Truiden aanboden, hadden
was in Gent-Gent en zijn vroege ze nog een zee van tijd om ieder
forme in eigen gouw met een voor z j cn de ultieme strategie te
ereplaats wilde onderstrepen, bepalen. Eigenlijk lagen de kanzag zich echter alle troeven uit sen toen nog vrij verdeeld. Miei
handen geslagen door een dom- Gijsemans. Tackaert. Van Home bandbreuk. Inderdaad, op len en Ludo Peeters mochten op
het ogenblik dat Guy lek reed. grond van hun spurterskwaliteiwas de kopgroep legen topsnel- ten van de zege dromen indien
De uitslag
heid bezig om de kloof met de het inderdaad tot een spurt met
groep ie slaan. De voorsprong e|k zou komen. Maar zoals het
1. Jan Raas, 203 km in
van de vluchters bedroeg toen i n St.-Truiden al zo vaak het ge5u.25; 2. Sean Kelly (Ier): 3.
anderhalve .minuut maar Nulens val is geweest, wordt de koers
De semi-klassieker Kuurne- de orde te roepen. Toen dit dan
Eddy Planckaert; 4. Etienne
zag geen enkele kans meer om pas boeiend in de slotrondjes.
Brussel-Kuurne heeft in het aan- gebeurde, kwam de uitval van Jan
De Wilde; 5. Eric Vanderaervangsgedeelte zeker niet gebracht Raas en Eddy Planckaert moest
En dat was ook thans het geval.
den; 6. LUC De Decker: 7.
wat er kon van verwacht worden. zelfs nog de tweede plaats overlaLubberding was de eerste die
Cees Priem (Ned.): 8. Leo Van
Aan km 120 had men reeds 25 mi- ten aan Sean Kelly die hem met
met een demarrage uitpakte.
Vliet (Ned.); 9. Francis Catnuten vertraging op het tijdsche- nipt verschil in de massaspurt
saing(Fr.): 10. Eric McKenzie
ingaan van de finale lek reed. BottelMaar er werd onmiddellijk
ma. De aanmaningen van de klopte.
(N.-Zeel.); 11. Yvon Berlin
herghe klopte zijn medevluchters gereageerd. Dan probeerde Miei
BWB-mensen bij de sportbesluurThijssen. Crutzen en Bleus in de spurt
(Fr.): 12. Rudy Delehouzee:
Eddy Planckaert was wel bijders
hadden inlussen alleen maar
Gijsemans
de
beslissing
te
forom de bloemen. Vooral Koen Thijssen
13. Wies Van Dongen (Ned.):
zonder
bedrijvig. Hij schoot troutot
gevolg
dat
de
vertraging
niet
ceren.
Maar
verder
dan
vijftien
voelde zich tekort gedaan, omdat
14. Eric Van de Wiele: 15. Hagroter werd. «Die 220 km van wens, als men het zo mag stellen,
Crutzen volgens hem onregelmatig meter vorsprong kon hij niet nerald Maier (BRD): 16. Jeandaags voordien en het kille weder de wedstrijd op gang. Op de
had gespurt. Achter deze v i e r vluch- men. Rudy Matlhijs, de uiteinLuc Vandenbroucke: 17. Ste- nu. hadden de spieren wat stram Kluisberg. na 135 km wedstrijd,
ters, die op vijf rondjes van het einde delijke winnaar, toonde zich
fan
Muller
(Zwi.);
18.
Alain
definitief weg geraakten, moesten de
gemaakt», zei Jan Raas achteraf. ging hij een eerste keer zijn kans.
dan de felste in de slotkilomeVan Hoornweder; 19. LUC Cobezielers van de aanvangsfaze. de
Die Raas maakte intussen dan En toen men hem liet begaan,
lijn: 20. Jan Bogaerl: 21.
Zuidhmburgers Remels. Vandermee- ters. Een forse uithaal bracht
toch zijn verlies op Fons De Wolf deed hij zijn poging over op de
hem
aan
de
leiding
samen
met
Gerard Blockx; 22. Willy Teirren en Steegmans, zich tevreden stelin de openmgsklassieker Gent- Oude Kwaremont. Ook ditmaal
len met de andere ereplaatsen.
Havik. Lubberding en Tackaert.
linck: 23. LUC Govaerts: 24.
Uenl goed door in de laalste paar liep zijn opzet faliekant uil. Hoe
De aankomsten:
Nadien was Rudy weer paraat
Joel Gallopin (Fr.); 25. Aad
kilometers te demarreren en de eigenaardig het ook k l i n k t , loch
1. Sandro Bottelberghe. 51 km in om een poging van Havik te
Van den Hoek (Ned.): 26. Phil
vijftig meter die hij daardoor ver- was het zo dat in de afdaling na
1.27 u.: 2. Koen Thijssen; 3. Vincent
Andersson (Aus.); 27. Yvan
verijdelen. Met volle kracht ging
wierf veilig te behouden tot op de die Oude Kwaremont. de eerste
C r u t / e n ; 4. Gino Bleus: 5. Johan ReLamote: 28. Johnny Broers
hij
door
naar
de
streep
en
niemels op 20"; 6. Carlo Vandermeeren;
eindstreep. Juist voordien hadden afscheiding tot stand kwam. De
7
(Ned.): 29. Rudy Rogiers; 30.
. Jan Van Gorp op 25". X Ronns mand was nog bekwaam om
achtervolging
de Splendors van Eddy Plan- wereldkampioen
Jos Op 'i Eyndt.
Boonen: 9. Norhert Steegmans; | i j hem te remonteren.
ckaert zich nog de ziel uit het lijf Alain Bondue schakelde grool en
Robert V .m Staeven.
gereden om Jos Jacobs weer tot voerde meteen de forcing. De eerG. TUCH

SINT-TRUIDEN. Burgemeester Cleeren, vóór de aankomst zenuwachtig ronddrenlelend over «zijn» Grote Markt, kon de herinneringstrofee van de
stad Sint-Truiden dus kwijt aan Rudy Matthijs, in de spurt meer
Jan te sterk voor Peter Post-pion Henk Lubberding. Met een jaar
vertraging schreef derdejaarsprof Matthijs dan toch de Ronde van
Limburg op zijn naam: in de vorige editie streed hij een meer dan
honderd kilometer lang gevecht tegen een jagend peloton, dat hem
tenslotte in het zicht van de eindstreep bij de lun-en vatte.
Na die koude Souche van twaalf maanden geleden, volgde gisteren een terechte beloning voor de 24-jange coureur uil Maldegem,
door een overgelukkige Lomme Driessens uitbundig gefeliciteerd.
«In de oefenkampen wax hel Lomme al opgevallen dat ik bijzonder vlot draaide», aldus Rudv Matthijs. «En ook in de Gentse openingsklassieker kon ik zonder problemen mee met de besten. Ik had
dan ook vanmorgen de wenk gekregen: probeer maar eens iets. de
ploeg zal je volledig steunen. Toen we na veertig kilometer met elf
renners voorop geraakten, stond er weliswaar nog een heel eind voor
de boeg, maar je weet tenslotte nooit! Iedereen deed in de ontsnapping goed z 'n werk. en als het peloton in het begin dan niet op z 'n
tellen past. heb /e als kopgroep toch gauw een respectabele voorsprong. Bovendien was zowat elke sterke ploeg bij de vluchters vertegenwoordigd, dus was er wellicht weinig reden om georganiseerd te
achtervolgen».
- Wie waren vandaag de gevaarlijkste concurrenten''
«Ludo Peelers lag voortdurend op vinkeslag, en hij had ook al een
keertje gedemarreerd Maar toen ik het zelf probeerde, kreeg ik zijn
ploegmaat Lubberding in het wiel. Ik zag Ronan De Meyer een teken geven - ga door, en vanaf dat ogenblik ben ik er voluit tegenaan
gegaan.
Het werd nog wel even link toen Martin Havik, die samen met
William Tackaert vanuit het groepje nog kwam aansluiten, een uitval deed. Lubberding weigerde me te steunen in de achtervolging,
maar desondanks heb ik alles op alles gezet. Je kan immers net zo
goed vierde eindigen als tweede alleen die eerste plaats is van tel. Al
liep ik daardoor de kans Lubberding in een zetel naar de aankomstlijn te sleuren... Pas op tweehonderd meter van de finish kwamen we
in het wiel van Havik, en ik had bovendien het geluk perfect uit de
laatste bocht te komen. Lubberding had zich schijnbaar niisrekend:
de laatste rechte lijn was voor hem gelukkig te kort om in de spurt
een kans te maken...».
(H.E.)

Jan Raas laat het niet
tot een massaspurt komen
beurde evenwel pas in de straten
van Kuurne waar nog drie plaatselijke ronden moesten verreden
worden. Bij de eerste doortocht
sloeg Didier Van Overschelde toe.
sie die reageerde, was Waker Maar de groep hield hem in de
Planckaert en onmiddellijk daar- greep.
op Phil Anderson. Al spoedig
Toen oordeelde L.uc Colkwamen deze drie renners samen.
Ze verstonden elkaar zo goed dat l v n . daags voordien ook uitsteze te Tiegem. op het Vossenhol. kend, dat zijn moment gekomen
zelfs een voorsprong van 55" tel- was. Op zijn uitval kwam een eerste antwoord van Gery Verlinden,
den.
bij wie zich alle andere Splendors
De grote bewerkers daarvan aansloten om zodoende Eddy
waren ontegensprekelijk Plan- Planckaert naar de zege te leiden.
ckaert en Anderson, terwijl Bondue steeds minder en minder aan Toch zou dit doel niet bereikt
de leiding kwam. Intussen kwam worden. Daarvoor zorgden eerst
de reactie in de groep ten volle op Jos Jacobs en nadien Jan Raas.
gang. LUC Collvn en de Nederlan- Jos Jacobs deed door zijn uitval in
der Broers waren zo actief dat de het begin van de slotronde de
ploeg van Fred De Bruyne. met Splendor-renners nog eens diep in
een zenuwachtige Eric Vanderaer- hun krachtenvoorraad tasten. Zo
den. hen ten volle steun gaven. diep zelfs dat niemand bekwaam
bleek nog te repliceren op de late
Hun activiteit was zo vruchtbaar uitval van de waakzame Jan Raas.
dat het trio te Vichte. aan km 178. Sean Kelly eigende zich de tweede
werd bijgehaald en de wedstrijd plaats toe. vóór... Eddy Planopnieuw kon beginnen. Dit ge- ckaerl !

Kuuriie-Briissel-Kiiurne

Sterke Walter Vandenberk laat
drie vluchtgezellen in de steek
Tweehonderd meter voorbij de
aankomstlijn situeert zich hun rendez-vousplaats. De verzorgers en
de supporters-in-eerste-rang. want
daar hebben wij het over. In de ene
hand een trainingsvestje om hun
troetelrenner na aankomst in te
duffelen, de andere vijf vingers omknellen een bus hete thee. Tussendoor druk pronostikerend wie over
luttele minuten het aureool van de
winnaar zal meekrijgen. Zaterdag
in Boxbergheide was het net eender. Over één ding waren de heren
«waarzeggers» het roerend eens
toen-Alain Vancranenbroek. Eddy
Tondeur. Walter Vandenberk en
Johan Bonneu hun laatste ronde
aanvatten. In een spurt met vier
zou Johan Bonneu ze allemaal de
les lezen. «Bonneu is ongetwijfeld
de snelste», klonk het in koor. Het
heerlijke aan de wielersport is echter dat de prijzen slechts op de
eindmeet verdeeld worden en op
dat punt werden de kenners lelijk
bij de neus genomen. De veel getipte Rijkhovenaar Johan Bonneu

moest immers in de sterke Walter
Vandenberk zijn meerdere erkennen. Wat Vandenberk in de ultieme kilometer voor mekaar bracht,
maakte indruk. Op de Oude Zonhoverweg, de laatste kuitenbijter
op een parcours dat bekend staat
om zijn selectiviteit, plaatste Walter Vandenberk een kurkdroge demarrage. Tondeur en Vancranenbroek. die tevoren de wedstrijd in
een definitieve plooi hadden gelegd, ontbeerden de nodige frisheid
om Vandenberk van antwoord te
dienen. Johan Bonneu reageerde
wel. In een laatste krachtsinspanning geraakte Bonneu wel nog in
het wiel van de ontketende Vandenberk. Maar de Lommelnaar
had zich op dat ogenblik reeds opgeschikt voor het /egogebaar.
Daarmee kende de eerste proef
voor de Schaal Frans Theelen een
boeiende ontknoping. Waker Vandenberk was evenwel niet de enige
die zijn vreugde mocht uiten. Ook
de inrichtende club Heidebloem
Boxbergheide wist zich met zesen-

mElasjurct
ZONHOVEN

Schaal Frans Theelen
vijftig nieuwelingen een tevreden
organisator. De wriemelende bende
wen.! in de eerste ronde op sleeptouw genomen door Erwm Awouters. Het hoge tempo verhinderde
Aw outers echter afstand te nemen
van zijn belagers. Koen Thijssen
had in dat opzicht meer geluk. Met
Dany Hendrickx tekende hij voor
een eerste serieuze ontsnappingspoging. Maar toen Walter Vandenberk (toen reeds aandachtig)."Koen
ms. Gert Bormans en Rol.it.d Snoek \ de handen in elkaar
sloegen, smolt de vijftien seconden
voorsprong van het duo ThijssenHendrickx als sneeuw voor de zon.
Nadat Patrick Lauwers voor een
geslaagd interludium had gezorgd,
wilde Koen Thijssenhet nogmaals

wagen. Maar ook de tweede poging
van Thijssen. met Johny Kneffel en
Paul Reynders als gezellen, werd in
de kiem gesmoord. Beter verging
het Eddy Tondeur en Alain Vancranenbroek. In een ommezwaai
bouwden zijn een achtenswaardige
voorsprong op. Waker Vandenberk
en Johan Bonneu waren de enigen
die er nog in zouden slagen om
Tondeur-Vancranenbroek in de
spits van het gebeuren te vervoegen. De beslissing was meteen gevallen. Walter Vandenberk, die het
niet op zijn botte eindjump had begrepen, opteerde in de slotfase dan
voor de reeds aangehaalde solo.
Een mooiere seizoenstart kon Vandenberk zich uiteraard niet inbeelden.
ERIK DE G.

AANKOMSTEN
TE
BOXBERGHEIDEGENK
Waker Vandenberk
(t.ommel) de 45 km in l u.
15min.; 2. Johan Bonneu: 3.
Eddy Tondeur op 5"; 4. Alain
V'uncranenhroek op 10"; 5.
Mark Loenders op 15": 6.
Danny Hendrickx; 7. Koen
Vekemans: 8. Erwin Awouters: 9. Noël Szoslek: 10. Norben Sleegmans; 11. Koen
Thijssen; 12. Roland Snoekx;
13. Erwin Reynders: 14. Johny
Kneffel; 15. Paul Reynders';
16. Erik Schoofs; 17.' Rudy
Tips: 18. Jozef Aerts: 19. Ex'aequo: 21 renners.

