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RONDE VAN

LIMBURG kreeg weer een glansrijk overwinnaar

GEORGES

VAN

CONINGSLOO

Boeiende wedstrijd werd gewonnen door de beste
Het wegblijven van de zon,
die gisteren slechts zeer sporadisch een kans kreeg tegen de
zo hardnekkige grijze hemel, is
er oorzaak van geweest dat de
temperatuur een vijftal graden
lager was dan zaterdag. Deze
tegenvaller van de natuur had
uiteraard een nadelige invloed
moeten uitoefenen op de strijdlust van de renners.
Niets is nochtans minder
waar geweest. Zo ook, werden
zij in het ongelijl. gesteld, die
beweren dat er op de vlakke
Limburgse wegen geen mooie
koers is te maken. Kregen wel
hun mening bevestigd, de voorstanders van het princiep dat
het niet het parcours is, maar
wel degelijk de renners, die een
koers maken...
De 41ste Ronde van Limburg
is uitgegroeid tot een bijzonder
spannende wedstrijd. Op de
Limburgse wegen hebben de
beroepsrenners het wielerseizoen uitstekend ingezet en we
willen onmiddellijk aanvaarden
elk week-end dergelijke koers
te zien ! Er waren de aanvankelijke schermutselingen, die echter niet werden toegelaten, zodat een « bidon «-ontsnapping
uitgesloten werd. Er was een
effenaf groots middenstuk in de
koers en de duizende toeschouwers in de omgeving van de StTruidense Grote Markt kregen
een finale, die iedereen verheugde en die tenslotte een
overwinnaar bracht, die elkeen
kon aanvaarden. In de eerste
plaats de volgers, die de gehele namiddag hadden kunnen
ervaren dat de Brusselse Waal
de beste renner in het honderdkoppige peloton was. In de
tweede plaats de organisators:
het is niet elke inrichter gegund op de erelijst een naam te
krijgen van iemand, die dan
toch reeds Parijs-Brussel op zijn
palmares schreef!
De Duitse renners van Torpedo, die in de voorbije week
zeer veel oefenden op het parcours van de Ronde van Limburg waren de eersten, die de
wedstrijd leven schonken. Met
hun jeugdige wilskracht brachten ze drie man in het offensief, die op een bepaald moment ook werden gesteund door
de Limburgers Jan Boonen en
Pierre Deckers. Gedeeltelijk
door het pech dat Schulz overkwam strandde deze aanval met
vijf op het ogenblik dat hij zou
moeten beginnen. De jeugdige
Duitsers leerden ons echter
reeds dat ze in de aanval durven te gaan, terwijl Jan Boonen en Pierre Deckers eveneens
getrouw bleven aan hun reputatie, die ze reeds verleden
jaar bij de profs verwierven.

per zestien kilometer werd een
kloof van drie minuten overbrugd.
Met nog meer dan twee uur
koers voor de boeg bestond het
gevaar dat de wedstrijd vooraan zou stilvallen en dat we
nog een algehele hergroepering
zouden krijgen. Het gebeurde
niet. Om de doodgewone reden,
dat de beste renners van de dag
allemaal vooraan koersten!
De achttien kopmannen bleven samen tot bij het ingaan
van de drie slotronden. Wij
hadden nooit iets anders verwacht. De jongens hadden
hun werk voordien opgeknapt
en het was maar normaal dat
ze het tempo strak genoeg hielden om een terugkeer uit te
sluiten en zich klaar te maken
voor de finale.
Die hebben ze inderdaad gebracht. Een zeer mooie nog wel.
Nadat de omloop van Melveren
éénmaal was verkend, volgden
de demarrages mekaar op. Julien Stevens, die voordien reeds
indruk op ons had gemaakt,
was de eerste die alles of niets
waagde. Hij kreeg een voorzichtige Dejongh in het wiel en dit
tweetal had bij het ingaan van
de slotronde een honderdtal meter voorsprong op Louis Proost,
die zelf de groep lichtjes vooraf ging. Het was spoedig duidelijk : wie nog een kans meen-

dige Vandervleuten zich tot het
uiterste gaven.
We hadden waarempel een
ogenblik de indruk dat we met
de zes vluchters reeds de beslissing hadden gekregen. Maar
toen gebeurde iets merkwaardigs. Tussen km 94 en km 112
(Helchteren) slaagden twaalf
renners er in die grote voorsprong ongedaan te maken. In
acht genomen dat de zes vooraan helemaal niet sliepen, kan
men begrijpen welk een ontzettend tempo de achtervolgers er
op nahielden. De namen van de
twaalf achtervolgers vindt men
op een andere plaats. Iedereen
deed zijn best, maar toch leverden Julien Stevens, Lauwers,
Derboven, Vannitsen, Nolmans
en een verrassende Willy Vandenberghen het grootste gedeelte van de zware arbeid. In am-

4 u 54' 54"
Voor de mensen die deelnamen aan de etalageprijskamp
te St. Truiden en die als schiftingsvraat; de tijd moesten geven van de winnaar van de
Ronde van Limburg, kunnen
we meedelen dat Georges Van
Coningsloo de afstand aflegde
in 4 u. 54' 54"!

de te hebben, moest op dat
ogenblik zelf toeslaan. Van Coningsloo en Roger Deconinck
aarzelden niet langer meer. In
één wip gingen ze mee vooraan
postvatten.
Fernand Deferm had dit keer
niet juist gezien. Zijn aarzeling
kostte hem wellicht een grote
zege. De Lummenaar, die te
laat aan de achtervolging begon
moest nu de nederlaag aanvaarden en vrede nemen met een
vijfde plaats. Hij was de eerste
Limburger. Willy Vannitsen
werd slechts zevende
Een
niet oneervolle plaats. We durven zelfs te voorspellen dat de
Jeukenaar niet zeer ver meer
van zijn beste konditie is verwijderd. Vanaf dinsdag kan hij
dat bewijzen in Parijs-Nizza...
Gerard PRIJS

Proost, Deconinck, Claes en Glem-

— Een ogenblik dreigde er paniek te St. Truiden. Een half uur
voor de start vielen er enkele
sneeuwvlokjes en de lucht werd
dreigend grijs. Gelukkig maar was
het een vals alarm.
— Amper was de start gegeven
aan de 93 delenemers of de Nederlander Sythoff ging gedurende een
zestal kilometer voorop rijden.
— Te Herk de Stad (km. 18)
kregen we de eerste serieuse aanval van de dag met het Duitse duo
Bollenberg en Schulz, die op slag
45" voorsprong namen.
— Te Tessenderlo (km. 36) was
dit boni reeds gestegen tot l'50"
— Te Kwaadmechelen (km. 44)
begonnen Jan Boonen en Pierre
Deckers, geschaduwd door Glemser aan een achtervolging. Op dat
ogenblik had Schulz vooraan een
lekke band. De materiaalwagen
was nog achter de groep op dat
ogenblik en Schulz diende zelfs
hard te jagen om nog mee te kunnen met de achtervolgers.
— Tussen Heppen en LeopoldshuHg (km. 53) werd Bollenberg
door de vier achtervolgers achterhaald, maar toen was het peloton
zo dicht genaderd dat een hergroepering niet kon uitblijven.
— Die kwam er trouwens, ook
al spande Jan Boonen zich heftig
in om zulks te verijdelen.
— Tussen Kerkhoven en Lommei (km. 67) werd er formidabel
gefietst. Oorzaak daarvan waren
Van Coningsloo en Covens, die
demarreerden en achtereenvolgens
als jachtmakers kregen, Louis

ser.

— De vier achtervolgers wonnen het pleit na een hardnekkige
jacht en te Overpelt telde het peloton reeds een achterstand van
1'30"!
— Te Hamont (km. 84) was de
voorsprong van het zestal gestegen tot 2'50" op een ander zestal:
Wright, Marinus Frans, Vandeweyer, De Roover, Vandervleuten
en Jan Boonen en tot 3'10" op het
peloton. Een groep, die nochtans
prompt reageerde op deze nieuwe
aanval en deze dan ook ongedaan
maakte.
— Daarbij bleef het nochtans
niet. Te Kleine Brogel (km. 94)
kregen we een tegenaanval met
twaalf : Stevens, Lauwers, De
Roover, Vannitsen, Henckaerts,
Nolmans, Marinus, Frans Vandenberghen,
Derboven, Dejongh,

FILTER
de sigaret van de
sportman

GEORGES CLAES
te Sint-Truiden

De uitslag
1. GEORGES VANCONiNGSLO, de 193 km in 4 u 54;

2. De Jongh Reynder (Ned.) ;
3. Dekoninck Roger ;
4. Stevens Julien ;
5. Deferm Fernand op 7" ;
6. Lauwers Jan op 17"; 7.
Vannitsen Willy op 23"; 8.
Henckaerts Sylvain; 9. Nolmans Jan; 10. Claes J.B.; 11.

van kilometer tot kilometer
VAN KILOMETER TOT
KILOMETER

Vanden Berghe Willy; 12. Derboven Willy; 13. Proost Louis;
14. Meesters Jaap (Ned.); 15.
Marinus (Ned.); 16. Covens Albert; 17. De Roover Jan; 18.
Glemser Peter (A.) op 40"; 19.
Mertens Theo op 8'41"; 20.
Van Hart Adrian (Ned.); 21.
Smetvangers (Ned.); 22. Luyten Rik; 23. Verhagen A.; 24.
Boonen Jan; 25. Coehorst L. ;
26. Verbeek Frans; 27. Hugens
Jan (Ned.); 28. De Breucker
Roger; 29. Vanden Eynde W.
op 9'54"; 30. Demaer G.; 31.
Knops Leo ; 32. Vrancken Raymond ; 33. Van Hinneken
(Ned.); 34. Boog Jan (Ned.) ;
35. Rigel R.; 36. Van Amsterdam; 37. Flecy; 38. Seythof ;
39. Bels.

De inrichters kregen niet minder dan 73 renners aan de start
voor een grote ronde over Herkde-Stad en vier plaatselijke ronj den over Melveren.
Bij de aanvang van de grote
ronde deed er zich enkele noemenswaardig feit voor. De renners bleven in gesloten groep. Te
Herk-de-Stad kwam er eindelijk
leven in het peloton. Drie renners
i wisten zich los te rukken. Het
waren Van Sweevelt, Kelles en
Scheutsen. Zij namen een 500 tal meter voorsprong,
doch te
Nieuwerkerken werden ze weer
bijgebeend. Bij het binnenkomen
van St. Truiden trok Kelles er
andermaal uit. Er was inderdaad
j bij iedere doortocht op de Grote
Markt een premie van 150 fr. te
winnen. Bij de aanvang van de
kleine ronden
deden zich te
Melveren een paar
valpartijen
voor, waardoor meerdere renners
genoodzaakt waren de strijd te
staken. We kregen nog een paar
ontsnappingspogingen van Laevers, doch tot een werkelijke afscheiding kwam het niet.
Tenslotte bood de ganse groep
zich aan in de eindspurt. Op een
honderdtal meter van de meet
wist Georges Claes uit Kerkom
bij Tienen zich lichtjes los te werken en eindigde met een vijftal
meter voorsprong.

Mesters en Deferm, die te Eksel
(km. 104) terug kwamen tot
1'05". Daar volgde Jan Hugens op
2'10" en het peloton op 2'35".
— De twaalf achtervolgers
stormden in één tijd naar voren
en nog voor Helchteren (km. 112)
hadden we reeds achttien kopmannen, die aldaar drie minuten voorsprong telden.
— Bij het verlaten van Hasselt
(km. 126) luidde de stand : aan
de leiding de achttien vluchters ;
op 3'40" Lenaerts en Boog en op
3'55" de groep.
— Daarmede was de wedstrijd
gelopen. De achttien leiders bleven samen tot hij het aanvatten
van de kleine, ronden terwijl achteraan het peloton verbrokkelde.
— Tijdens de slotronde moest
de beslissing vallen, wilde men
een massaspurt vermijden. Het
sein werd gegeven door Stevens
en Dejongh, die wegwipten bij het
einde van de tweede ronde. Louis
DE UITSLAG
Proost replikeerde, maar werd tot
1) Claes Georges (Kerkom bij
de orde geroepen bij het begin
van het laatste rondeke. Toen -Tienen), de 62 km. in l u. 32 m.;
«ging» Van Coningsloo, met de 2) Verjans Daniel op 5 m.; 3) RiNederlander De Jongh in het wiel vera EHo; 4) Vanden Bosch Emiel;
het aantal leiders op vier brenUtens Robert; 6) Dusart Okgen. Fernand Deferm dertarreerde 5)
iets te laat en kon slechts terug- taaf; 7) Van Sweevelt Valere; 8)
komen tot op 50 meter, terwijl Daevers Stany; 9) Motmans LUC;
ook nog Lauwers vaarwel zegde 10) De Keyser René; 11) Lemaan de groep.
mens Frans; 12) Delbrouck René;
— In de spurt liet Van Conings- 13) Maltus Marcel; 14) Van Dinloo, die eerst draaide, niemand een gen Karel; 15) Scheys Alfons; 16)
schijn van kans. Vannitsen won Buyst Michel; 17) Beynens Geheel gemakkelijk de spurt voor de rard; 18) Van Einde Roger; 19)
zevende plaats.
De l'Arbre Edgard; 20) Pauwels J.
C.P.

REPORTAGE

Met indrukwekkend gemak won Van Coningsloo de eindspurt, die hij zelf had mgeze
Rechts de Nederlander Dejongh, die tweede zou worden. Achter de winnaar herkent me
nog Roger Deconinck en Julien Stevens.

Georges Van Coningsloo:
meer geluk dan twaalf maanden geled<
Twaalf maanden geleden, na
afloop van de Ronde van Limburg, mocht Georges Van Coningsloo heelwat meer verdiensten opeisen dan overwinnaar Jos Dewit. Ook die dag
was Van Coningsloo immers
onbetwistbaar de beste man
uit de koers geweest. Hij
streed gedurende meer dan
honderd kilometer aan de leiding van een klein kopgroepje. De ontsnapping van verleden jaar droeg echter niet tot
de eindmeet. De laatst overgebleven renner: Georges Van
Coningsloo werd vervoegd tijdens de eerste kleine ronde...
De winnaar van gisteren reed
verleden jaar nochtans even
goed als nu. Hij had echter
het ongeluk onvoldoend sterke
bondgenoten aan zijn zijde te
hebben. Zondag was dat allerminst het geval. Zowel in het
groepje met zes, als in het
uitgebreide
gezelschap
van
achttien was elkeen bereid om
de groep zover mogelijk terug
te slaan.
Georges
Van Coningsloo
moet zich zeer sterk hebben
gevoeld. Zelfs in eon spurt met
vier aarzelde hij geen ogenblik
om zich van bij het oprijden
van de Grote Markt aan de

SKODA
VAN CONINGSLOO
GEWELDIG
Tussen Kerkhoven en Lommei,
In de open Kempische
vlakte, hebben we gisteren een
Van Coningsloo zien rijden zoals het hem heden ten dage
voorzeker geen vijf renners
zullen nadoen. Daar schoof hij
geleidelijk uit het peloton weg,
met slechts de Antwerpse achtervolger Covens in het wiel.
Het tweetal moest hard werken
om een driehonderdtal meter
voorsprong te bekomen en indien ze daarin slaagden, dan
was het ongetwijfeld voor het
grootste gedeelte te danken aan
de jongste winnaar van de derby der twee hoofdsteden. Hij
ging in elk geval veel langer en
sneller aan de leiding dan zijn
toevallige bondgenoot. Louis
Proost was de eerste renner in
het peloton, die aanvoelde dat
de ontsnapping van Van Coningsloo niet mocht onderschat
worden. Hij trachtte gedurende
één kilometer — tevergeefs —
de kloof alleen te overbruggen.
Het gelukte maar alleen toen er
versterking kwam met het drietal Roger Deconinck, J.B. Claes
en de zo veel besproken jeugdige Duitser Glemser.

Fernand Deferm :
« IK HAD KUNNEN
WINNEN »
De Lummenaar Fernand Deferm bleef rustig bij zijn nederlaag, alhoewel hij een zekere
ontgoocheling niet kon verbergen.
— Ik had de Ronde kunnen
winnen, vertelde hij. Ik ben te
laat in de tegenaanval gegaan.
Maar het kon moeilijk anders,
omdat ik mijn ploegmaat Louis
Proost niet wilde benadelen.
Toen die werd teruggehaald,
was het reeds te Iaat. Mits alles te hebben gegeven, zou ik
de eerste vier misschien nog
hebben gekregen, maar ook dan
zou een vijfde plaats mijn deel
zijn geweest.
Heel filosofisch voegde hij er
nog aan toe: «Maar kom, ik
heb vandaag toch weer wat bijgeleerd... »

En nu zijn we verplicht een
paar cijfers te gebruiken om
een idee te kunnen geven van
de snelheid waaraan er gedurende een uur werd gefietst. De
aanval van Van Coningsloo, begonnen aan km 70 en die werd
beantwoord door vijf man,
bracht dit zestal aan km 84
eventjes 3'10" winst op het peloton en zulks niettegenstaande
een reaktie van zes renners,
waarin Jan Boonen en de jeug-

67 Vertrekkers.
1) André Plancaert 118 km. in 3
uur 18 minuten;
2) Va,n Bethene;
3) Corstens (Ned.); 4) H. De Cam;
5) J. Crel; 6) R. Verdeghen; 7) D.
Hornmez; R) M. De Sutler; 9) M. Verbist; 10) P. Pellenaars (Ned.)

PONTIAG

ROSIERS
te Borgerhout

Liefhebbers
ANDRE PLANCKAERT
te Kuurne
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Twee beeWerT die op uitmuntende wijze de wedstrijd illustreren.
Ruiters en een heleboel kleintjes vormen een origineel dekor voor
Covens Onder de twaalf, die hun achtervolging tot e<m goed einde
Stevens, Deferm, De Roover, Henckaerts, Vandenberghen, Vannitsen

Boven de zes vluchters in de omgeving van Hamont
Claes, Proost, Deconinck, Glemser, Van Coningsloo en
..ouden brengen. Van voor naar achteren herkent men
en Nolmans.

1) R. ROSIERS de 105 kim. in 2
uur 30 minuiten;
2) J. Marinus op 15";
3) R. Van Derrusten op 20"; 4) W.
Van den Bulke; 5) W. Vakemans; 6)
G. Deraedt; 1) F. Verscheuren; 8) P.
Arten (Ned.); 9) F. Broeren (Ned.);
10) L. Degroote <Ned.)

leiding te plaatsen om niemand
enige terugkeer te laten.
Met Van Coningsloo won te
Sint-Truiden een renner, die het
seizoen alhier voorbereidde.
Het debat over de vraag van
de beste oefening : eigen land,
zesdaagse of het zuiden, kan
dus gerust worden verder gezet...
Ter inlichting van degenen,
die het interesseert of van de
tegenstanders: Georges Van
Coningsloo oefende om het
seizoen voor te bereiden over

een afstand van 4500 kilome
Meestal gebeurde zulks in
gezelschap van de gewe
spurter Valeer Frenet.
Tijdens de komende da
zullen wij Van Coningsloo
rugzien in Parijs - Nizza. l
wedstrijd waarin hij tw;
maanden geleden uitblonk
op zekere dag op weg was
leiderstrui te veroveren, t
hij door een onvoorzich
motorrijder tegen het weg
werd gereden...
G.l

Liefhebbers te Sint-Truiden

Roger GENNE klopl
twaalf medevluchters

Voor deze wedstrijd, verreden Te Sint-Truiden hadden
in afwachting van de Ronde van vluchters nog ongeveer de;
Limburg, lieten zich 76 renners voorsprong. In de eerste l
inschrijven. Onder hen bevonden ronde trok Lemmens er uit,
zich heel wat flinke krachten zo verder dan een twintigtal i
o.m. de nationale kampioen Jos geraakte hij niet. Tijdens de
Boons. Er diende vooreerst een de ronde liep Heuvelmans
grote ronde van 72 km afgelegd, ketting af, doch slaagde er i
waarna nog 5 plaatselijke ronden rug aan te pikken. Het plei
beslecht worden tussen de di
over Melveren.
Kort na de start nl. te Gotem leiders. Op een vijfhonderdta
moest de Duitser Zons reeds los- ter van de meet rukte Genné
sen. Te Borgloon deed Marcel los gevolgd door Verjans e:
Wouters een erge val en liep vera. Door de heftige jacht
hierbij een sleutelbeenbreuk op. den dan ook de overige K
Hij dienden dan ook overgebracht ders nog in twee groepjes
naar het ziekenhuis te Sint-Trui- deeld. Genné won uitgesprok
den. Bij het binnenrijden van Ton- eindspurt van zijn twee i
geren gingen Steegmans Jozef en vluchters.
Nassen Pieter aan de haal. Te
Millen slaagde elf renners er in DE UITSLAG
bij de vluchters te komen. Het 1. GENNE ROGER (Dieper
waren Houben, Put, Genné, Roe- 112 km in 2 u 50;
lands, Pardon, Gevers, De L'Ar- 2. De L'Arbre Rene op l li
bre, Van Herck, Boons, Heuvel- 3. Houben Albert;
imans en Lemmens. De dertien lei- 4. Steg t mans Jozef op 25
ders hadden te Bilzen reeds l min. 5. Nassen Pieter;
10 en te Diepenbeek l min. 20. 6. Lemmens Leopold; 7.
Toen ze Hasselt binnenkwamen '• Jean; 8. Heuvelmans Leo
was hun voorsprong verhoogd tot!9. Van Herck Urbain op 101
l min. 30, doch hier kwamen ze 10. Roelandts Daniel; 11.
voor een gesloten overweg te|Hugo; 12. Boons Jos; 13.
staan. De koersafgevaardigden be- don Henri ; 14. Dockx Th<
sloten dan ook de koers te neu- l min.; 15. Houbrechts An
traliseren en lieten de leiders op- 16. Vandenberg Roger; 17.
nieuw met hun voorsprong ver- Benny ; 18. Thijs Frans ; 19
Loo Willy; 20. Pieters Johnr
trekken.
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CINZANO
KUURNE - BRUSSEL - KUURNE
ONAFHANKEUJKEN

Bart Zoet spurtwinna
De onafhankelijkenwedstrijd te
Kuurne kreeg 55 vertrekkers.
Slechts te leper kregen we een
eerste ontsnappingspoging met
Van Vlierberghe, Zoet, Vandereyse. Wanneer deze renners een te
grote voorsprong gingen krijgen
bleef de reaktie van het peloton
niet achterwege. Het gevolg was
dat een hergroepering tot stand
kwam.
Te Bissingen, half koers kwam
dan de definitieve afscheiding.
Veertien renners kozen het hazenpad. Heyvaert, Zoet, Van
Vlierberghe,
Van Hevel,
De
Blieck, Desmet, Vergauwen, Geldhof,
Maes, Debrano,
Bourgois,
Vandewalle, Hoskens en Vandereyse.
Na 110 km. koers telden dit
vluchtersgroepje 1,20 voorsprong.
Er werd zeer »terk gereden en
het gevolg was dan ook dat eerst

Van Hevel loste terwijl oo
brano, Geldhof en Bourgois
wielen werden gereden. Ter
zou Nederland?r Bart Zoe
vrij gemakkelijke spurtzege
voor Vergauwen.
DE AANKOMSTEN
1) Zoet (Ned.), de 152 kn
in 3 u. 43
2) Vergauwen L.; 3) Van
berghe H.; 4) Heyvaert \
Hoskens J.; G) Vandereyse
Desmet H.; 8) Van de Wal
9) De Bliek F.; 10) Mae
11) Bodart E. op 45 "; 12)
meyem; 13) Himpe; D.; 14)
H.; 15) Segers R.; 16) Hoof
Hogeweys; 18) Van Vreehor
Boudewijns; 10) Van Loo V,
De Roose; 22) De Dunste
Van Heste; 24) Daenen; 25]
berckmoes; 26) Matheus; 27
mon; 28) Vandevoorde; 29)
geert; 30) Eeckhout.

